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RESENHA 
Uma das principais correntes para definir o nível de serviço de calçadas preocupa-se em estudar 

as condições do ambiente de caminhada dos pedestres. Sarkar (1995), Khisty (1994), Dixon (1995) e Ferreira 
e Sanches (2001) são exemplos dessa corrente. Este trabalho tem como objetivo a análise dos níveis de 
serviço de calçadas em uma avenida importante do município de Belém. A Avenida Marquês de Herval foi 
reinaugurada recentemente, sendo considerada “Via Parque”. A intenção de seu projeto era de proporcionar 
um melhor ambiente de caminhada para pedestres, inclusive os Portadores de Necessidades Especiais 
(PNES). A avaliação da avenida foi feita utilizando a metodologia proposta por Sarkar (1995).  Com este 
trabalho verificou-se que, apesar de ser obra recente, o melhor nível de serviço calculado para as calçadas 
das referidas vias foi “C”. Entretanto, em alguns quesitos de avaliação do método utilizado, obteve-se nível de 
serviço “D”. 
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INTRODUÇÃO 
Uma das principais características relacionadas à realização de viagens a pé é a qualidade do 

ambiente para pedestres. A existência de calçadas e a qualidade das mesmas (nos aspectos de segurança, 
seguridade, conforto, conectividade e estética) podem incentivar e tornar as caminhadas mais agradáveis. 
Vários trabalhos procuram identificar quais as características que tornam o ambiente mais agradável para os 
pedestres (DIXON, 1996; FERREIRA e SANCHES, 2001; KHISTY, 1995; SARKAR, 1995). 

Com o advento e a popularização do automóvel, as calçadas são cada vez mais apresentadas 
como locais não regulamentados, quando comparadas com as vias para veículos motorizados. A maior parte 
das áreas destinadas aos pedestres é estreita, com superfície irregular e frequentemente encontra-se mal 
conservada. Além disso, muitas calçadas são invadidas por atividades comerciais. Em decorrência disso, 
Sarkar (1995) observa que muito esforço foi feito para proteger e dar preferência ao tráfego veicular, 
aumentando o conforto e conveniência de motoristas. 

Somente nas últimas décadas as áreas destinadas aos pedestres foram pesquisadas como 
alternativa de locomoção ao modo motorizado. Desde então são encontradas várias metodologias, com 
diferentes parâmetros e formas de avaliação. 

Nos anos 90, Sarkar (1995) buscou tornar as calçadas e interseções urbanas seguras para grupos 
de usuários considerados vulneráveis. Já Dixon (1996) visou avaliar os espaços destinados aos pedestres em 
corredores viários.  

Khisty (1995) uniu os estudos de tráfego com psicologia comportamental através das medidas de 
desempenho baseadas em Fruin et all (1984), que utilizam uma metodologia espaço-tempo para identificar a 
velocidade ao andar de um subgrupo de pedestres (que viajam de casa para o trabalho e vice-versa por 
exemplo), para determinar a mistura de subgrupos em uma calçada, e priorizar os subgrupos com as 
expectativas de maior velocidade. Ferreira e Sanches (2001) fazem uma avaliação da qualidade dos espaços 
urbanos para pedestres, utilizando um índice denominado IQC (Índice de Qualidade das Calçadas) que 
incorpora aspectos qualitativos de conforto e segurança disponibilizados ao longo das calçadas, medidos por 
atributos de: segurança, manutenção, largura efetiva, seguridade e atratividade visual.  
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OBJETIVOS 
O objetivo principal deste trabalho é analisar através do método proposto por SARKAR (1995), a 

Avenida Marquês de Herval no bairro da Pedreira em Belém. Esta via foi escolhida para a realização da 
pesquisa por ser um corredor que liga alguns bairros da capital paraense e leva a caminhos para outros. Além 
disso, a avenida em questão foi reformada completamente e inaugurada em 2011, recebendo o título de “Via 
Parque”.  Com 2,9 km de extensão, a avenida recebeu nova ciclovia, parques infantis, academia ao ar livre, 
novas baias de estacionamento, quiosques, calçadas padronizadas, novo asfalto e jardins. 

A via é composta por quatro faixas de rolamento, sendo duas destas no sentido da Avenida Dr. 
Freitas e duas no sentido da TV. 9 de Janeiro. O uso é predominantemente residencial, porém conta com 
diversos seguimentos comerciais, oficinas e academias. As calçadas desta via são confortáveis até certo 
ponto, onde as larguras das calçadas começam a diminuir consideravelmente dificultando o fluxo de 
pedestres. O piso das calçadas é cimentado e conta com guia tátil para deficientes em toda sua extensão. 

O canteiro central é dotado de ciclovia limitada por muretas de mais de 20 cm de altura, há 
paisagismo e diversos quiosques, pracinhas, brinquedos, etc., que contribuem para o lazer da população. O 
piso é de bloquetes de concreto na área destinada aos pedestres e cimentado na área dos ciclistas. 

 

 
Imagem 01: Av. Marquês de Herval 

 

  
Imagem 02: Avenida antes da reforma (2010) 
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Imagem 03: Avenida após a reforma, na inauguração (2011) – Fonte: Odilon Sá 

 

  
Imagem 04: Avenida 2 anos após inauguração (2013). 

 
METODOLOGIA 
A Avenida Marquês de Herval foi escolhida para a realização da pesquisa por ser um corredor que 

liga alguns bairros importantes da capital paraense, destacando-se como um dos principais corredores do 
sistema viário de Belém, segundo o Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU, 2001). 

O método de SARKAR (1995) foi escolhido por ser mais simples e rápido de aplicar, uma vez que 
dispensa a pesquisa de opinião e necessita apenas de uma coleta de dados em campo. Além disso, oferecem 
objetividade e clareza na definição dos propostos níveis de serviço e níveis de qualidade de serviço, de modo 
que eles podem ser utilizados por uma grande variedade de grupos, profissionais, comunidades 
e organizações de bairro. 

O método divide-se em duas partes distintas: macro-nível e micro-nível. O macro-nível – utiliza um 
nível de serviço (NS), que varia de “A” até “F”, para avaliar a qualidade da separação entre modos. Já o micro-
nível – utiliza um nível de qualidade do serviço (NQS), que também varia de “A” até “F”, para avaliar o projeto 
e as condições das calçadas e interseções. 

 
Avaliação Utilizando os Níveis de Serviço (NS) 
Os níveis de serviço propostos nesta etapa de avaliação contam com cinco níveis de separação, a 

partir de “A” a “F”, de acordo com a tabela proposta por SARKAR (1995). “F” foi usado em vez de “E”, para 
enfatizar as condições de falha da estrada em que ofereça segurança. 

A tabela utilizada nesta avaliação resume as condições essenciais que são propostas para serem 
incluídos em cada um dos cinco níveis de serviço. O resumo para cada um dos níveis de serviço propostos 
explica essencialmente do tipo de separação e as condições de segurança que os pedestres se encontram. 

Para a realização desta avaliação, SARKAR (1995) propõe passos a serem seguidos, descritos 
abaixo e utilizados para a avaliação da via em questão. Os passos 1 a 6 devem ser repetidos quadra por 
quadra. 

 
Passo 1: Visita a Campo (duração: 1-2 horas). Realizar uma quadra por vez (uma visita é 

suficiente para obter a informação necessária); 
Passo 2: Especificar por itens as informações obtidas em campo; 
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Passo 3: Comparar as condições observadas com as tabelas dos NQS; 
Passo 4: Identificar e descontar os NQS que tem condições completamente diferentes usando o 

sumário; 
Passo 5: Comparar com os Níveis de Serviço restantes; 
Passo 6: Selecionar o Nível de Serviço que mais se aproxima das condições da via; 
Passo 7: Juntar as notas do Nível de Serviço para cada quadra na rua, e ilustra graficamente; 
Passo 8: Determinar uma nota geral para a rua inteira baseada na menor nota possível que foi 

atribuída em qualquer quadra. 
 
Avaliação dos Níveis de Qualidade de Serviços (NQS) 
A avaliação do micro-nível através dos NQS também conta com níveis de serviço de “A” até “F” 

com cinco níveis (excluindo o “E”). 
O micro-nível avalia componentes que contribuem para a qualidade da segurança para pedestre 

em cinco diferentes critérios: (a) Eliminação de conflitos e impedimentos nas passarelas; (b) Eliminação de 
conflitos e impedimentos nos cruzamentos; (c) Projetos visuais e psicológicos para a modificação de 
condução e comportamento para garantir a segurança dos pedestres andando; (d) Eliminação de quedas de 
pedestres e lesões através de manutenção e projeto, e (e) Planejamento e princípios de design que melhoram 
a percepção de segurança social (segurança). A síntese de cada um dos cinco componentes acima é 
descritas nas tabelas propostas no método. 

O processo de avaliação do micro-nível (NQS) é similar ao processo do macro-nível (NS), como 
segue abaixo: 

Passo 1: Visita a Campo (duração: 1-2 horas). Realizar uma quadra por vez (uma visita é 
suficiente para obter a informação necessária); 

Passo 2: Especificar por itens as informações obtidas em campo; 
Passo 3: Comparar as condições observadas com as tabelas dos níveis de serviço; 
Passo 4: Identificar e descontar os Níveis de Serviço que tem condições completamente 

diferentes usando o sumário; 
Passo 5: Comparar com os NQS restantes; 
Passo 6: Selecionar o NQS que mais se aproxima das condições da via; 
Passo 7: Juntar as notas do NQS para cada quadra na rua, e ilustrar graficamente; 
Passo 8: Determinar uma nota geral para a rua inteira baseada na menor nota possível que foi 

atribuída em qualquer quadra; 
Passo 9: Ilustrar graficamente as notas de cada um dos cinco componentes para os NQS para 

cada quadra com a nota geral para a rua inteira. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS. 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Avaliação do Nível de Serviço – NS  
A avaliação em macro nível da via em destaque possibilitou a obtenção de um Nível de Serviço 

(NS) “C”. O resultado foi obtido seguindo-se os passos propostos pelo método, porém foi encontrada certa 
dificuldade na atribuição no NS para cada quadra, pois as condições propostas por um único nível de serviço 
não descrevem completamente as características do local avaliado, ou seja, em uma quadra seria possível 
encontrar características de diferentes níveis. Para atribuição de um único NS foi priorizado o nível que 
condizia mais com a realidade do local estudado. 

Este NS “C” foi atribuído devido os seguintes motivos:  

 Existem conflitos entre pedestres, ciclistas e automóveis.  

 O transporte coletivo divide o mesmo espaço que os carros. 

 Nas interseções há grande confusão entre os espaços destinados aos pedestres e ciclistas.  

 Apesar de haver uma ciclovia no canteiro central, os ciclistas geralmente preferem circular 
pelas calçadas, mostrando que a separação entre estes modos não é muito efetiva.  
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Imagem 05: Transporte coletivo compartilha via com automóveis; Conflito pedestre x ciclista.  

 

  
Imagem 06: Conflito ciclista x automóveis; confusão nos espaços destinados a pedestres, ciclistas e veículos 

nas interseções. 
 
Abaixo segue tabela com as notas do NS para a via. 
 

Tabela 7 - Representação Gráfica da avaliação quadra-a-quadra da Av. Marquês de Herval 

 
 

 
 
Avaliação do Nível de Qualidade de Serviço – NQS  
A avaliação do micro-nível seguiu os passos descritos pelo método e obteve a nota “D” para todos 

os conjuntos de NQS, uma vez que a nota geral da avenida é baseada na menor nota atribuída para uma 
quadra. 

Vale ressaltar que esta avaliação não se pode combinar conjuntos de NQS para obtenção de uma 
única nota, por isso foram gerados cinco notas, uma para cada conjunto de NQS, que coincidiram ser a 
mesma nota. 



     

6 

Semelhante à avaliação do macro nível, a avaliação do NQS também apresentou certas 
dificuldades durante a atribuição da nota para cada um dos cinco critérios dificuldades no que se refere à 
atribuição de um nível de qualidade para cada um dos cinco critérios.  

Abaixo segue uma tabela sintetizando as notas para cada critério de NQS e para o NS, bem como 
a nota geral da avenida. 

 
Tabela 8 – Níveis Gerais para NQS e NS da avaliação quadra-a-quadra da Av. Marquês de Herval 

 
 

Em relação ao NQS – Conflitos e impedimentos na calçada, o nível “D” foi atribuído ás quadras 
finais da via, pois estas possuem as características a seguir: 

 A ocorrência do estacionamento de veículos nas calçadas é frequente devido a guias 
rebaixadas em alguns pontos e presenças de atividades comerciais como oficinas e lava-jatos; 

 A calçada efetiva é muito estreita e se torna um ambiente perigoso para pedestres e 
principalmente para deficientes visuais; 

 Os pedestres são forçados a usar a pista em certos casos; 

 Os ciclistas preferem trafegar pela via; 

 Há muito obstáculos nas calçadas, e não há fiscalização para impedir. 
 

  
Imagem 07: Obstáculos na calçada 
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Imagem 08: Estacionamento ilegal de veículos. 

 
Para o NQS – Conflitos e impedimentos nas interseções, o nível “D” foi atribuído á determinadas 

quadras das vias, pois estas possuem as características a seguir: 

 Há conflitos entre pedestres, ciclistas e veículos nas conversões à direita e à esquerda nos 
semáforos; 

 As rampas são mal alinhadas e às vezes inexistentes; 

 O abrigo para pedestres não existe; 

 Pouca visibilidade de motoristas, pedestres e ciclistas, pois veículos estacionam muito 
próximos das faixas e esquinas. 
 

  
Imagem 09: Veículos estacionados próximos às esquinas 

  

  
Imagem 10: Rampas desalinhadas ou inexistentes. 

 
Para o NQS – Projeto visual e psicológico, o nível “D” foi atribuído á determinadas quadras das 

vias, pois: 

 Poucas pessoas respeitam a sinalização (50-70%); 

 A sinalização é colocada de forma inadequada; 

 A iluminação é alta. 
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Imagem 11: Desrespeito à sinalização e iluminação elevada 

 

 
Imagem 12: Sinalização colocada de forma inadequada. 

 
Em relação ao NQS – Possibilidade de quedas e ferimentos, o nível “D” foi atribuído á 

determinadas quadras da via por apresentarem as características abaixo: 

 Há problemas de drenagem, detritos e lixo bloqueando o caminho; 

 Os pedestres podem cair e se machucar seriamente devido ás péssimas condições de certos 
pontos, como buracos e trechos escorregadios. 
 

  
Imagem 13: Problemas com drenagem e buracos nas calçadas. 

 

  
Imagem 14: Problemas com lixo e entulhos nas calçadas. 
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Para o NQS – Percepção da Segurança, o nível “D” foi atribuído ás quadras iniciais e finais da via 
por apresentarem as características abaixo: 

 Nível baixo de atividade durante o dia e muito baixo durante a noite; 

 Pouco iluminado devido à elevada altura das luminárias; 

 Lojas inexistentes e pouca circulação de pessoas; 

 Patrulha policial rara. 
 
Os NQS “C” para cada um desses critérios diferem da nota “D” em alguns aspectos apenas, pois 

melhoram em relação à nota “D”. 
 

CONCLUSÃO 
Através das análises e resultados obtidos pela aplicação do método proposto por SARKAR (1995), 

para a avaliação da qualidade das calçadas da Avenida Marquês de Herval, é possível concluir que a via, 
mesmo após a reforma não apresenta um níveis de serviço que favoreçam o pedestre. 

O NS atribuído para a via foi “D”, o que caracteriza uma separação entre modos não muito 
eficiente; Se atribuirmos um NQS hipotético para a via temos uma nota “D”, que caracteriza um espaço que 
não proporciona segurança e conforto para os usuários de veículos não motorizados e pedestres. 

Esta via, por mais que possua guia tátil, não é segura para pessoas com mobilidade reduzida e 
para deficientes visuais, pois em certos trechos há redução da largura das calçadas, detritos bloqueando o 
caminho, guias danificadas, rampas desalinhadas, com desníveis elevados e largura insuficiente. 

Este método é pouco preciso se observado apenas o resultado final, pois este é baseado na 
menor nota atribuída para uma quadra, mesmo que esta seja única, ou seja, este método nivela a via de 
acordo com a menor nota. Porém, se a via for analisada observando o resultado quadra por quadra, é uma 
ferramenta poderosa para os gestores de uma cidade, podendo ser útil na distribuição de recursos para 
manutenção de trechos mais deteriorados, por exemplo. 

Apesar dos pontos negativos do método, ainda assim ele pode ser usado em diversos bairros e 
cidades por ser fácil de ser aplicado e analisado. Este método poderia ser adaptado melhor para a realidade 
das cidades brasileiras, o que seria um assunto para um estudo futuro. 

Com um estudo mais aprofundado das calçadas da cidade, a utilização deste método pode indicar 
os locais onde as calçadas são mais precárias ou são inexistentes, e assim direcionar o planejamento e 
elaboração de projetos para a reforma e até mesmo construção de calçadas que proporcione segurança e 
conforto aos pedestres, ciclistas, automóveis e transporte coletivo.  
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