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A IMPORTÂNCIA DA MOBILIDADE A PÉ  
PARA O FUTURO DAS CIDADES 



  

Nosso planeta está ficando cada vez mais urbano: a maioria das pessoas está 

morando nas cidades 

Porque é importante valorizar a Mobilidade a Pé?... 



  Processo de Urbanização do Planeta:  

Evolução da Distribuição da População Urbana e Rural no Planeta: 

A maioria das pessoas está vivendo nas cidades! 

As cidades tem um limite para crescer! 

Urbanização e Sustentabilidade 

Fonte: Tickell 
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Todos  nós temos obrigação de utilizar de forma responsável  todos os recursos 

que as cidades oferecem – principalmente seus espaços urbanos para morar, 

estar, circular, viver.  

 
Urbanização com Sustentabilidade: o que isso significa? 



  

Pessoas que circulam por hora numa faixa de 3,5m de largura  

por tipo de mobilidade 

Responsabilidade e sustentabilidade no uso do espaço urbano também para 
a mobilidade:  
   
É UM RECURSO LIMITADO 
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Responsabilidade e sustentabilidade no uso do espaço urbano 
também para a mobilidade:    É UM RECURSO LIMITADO!!!!!! 

  AUTOMÓVEL                ÔNIBUS                       BICICLETAS 
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O automóvel é o grande vilão de consumo do espaço urbano!!!!!! 



  

Responsabilidade e sustentabilidade no uso do espaço urbano 
também para a mobilidade  –  É UM RECURSO LIMITADO 
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60 pessoas caminhando 

     

A Mobilidade a Pé utiliza os espaços públicos de circulação com racionalidade!  



  

Conclusão:  
 
É necessário se investir nos Modos Não Motorizados como 
alternativa de mobilidade sustentável  para o futuro das cidades 
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Mobilidade a Pé                                                             Mobilidade Cicloviária 



  

Custo Social da Mobilidade Urbana:    
A conta que todos pagam! 
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A Mobilidade a Pé utiliza os espaços públicos de circulação com economia 

fonte: Streets mn , Vancouver  



O Impacto do Trânsito Motorizado Urbano no 
Comportamento Social  da População 

Fonte:  Rogers – 2005 – apud: Malatesta  2007 

Via em situação de tráfego pesado: 

0,9 amigos e 3,1 conhecidos 
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Relações Sociais 



O Impacto do Trânsito Motorizado Urbano no 
Comportamento Social  da População 

Fonte:  Rogers – 2005 / apud: Malatesta 2007 

Via em situação de tráfego médio: 

1,3 amigos e 4,1 conhecidos 
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Relações Sociais 



O Impacto do Trânsito Motorizado Urbano no 
Comportamento Social  da População 

Fonte:  Rogers – 2005 – apud: Malatesta 2007 

Via em situação de tráfego leve: 

3 amigos e 6,3 conhecidos 
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Relações Sociais 



Andar a pé é mobilidade? 



Andar a Pé é Mobilidade 
 



“Andar a pé constitui a forma mais direta de provimento individual dos meios de 
transporte.” 

       
Eduardo Vasconcellos 

 
“O deslocamento a pé é um dos mais importantes modos de transporte urbano. É o 

modo mais utilizado para percorrer pequenas distâncias, incluindo a 
complementação das viagens realizadas por outros modos de transporte.” 

     Ferraz e Fontes 

 
“Estes andarilhos renitentes são também viajantes no sistema urbano e o 

planejamento deve reconhecer que andar a pé é, e permanecerá  uma forma de 
transporte válida para a maioria das pessoas.” 

     Tolley e Torton 
       

Andar a pé é um modo de transporte!!! 



  

Andar a pé é um modo de transporte? 
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Andar a pé é o mais primordial e o mais realizado modo de transportar-se. 

Toda viagem realizada, seja por qual modo for, começa e 

termina com  o deslocamento a pé ! 



Lógica da Mobilidade a Pé e a Motorizada 

IMEP 
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MOBILIDADE A PÉ: 
Se organiza de forma lógica, livre e flexível – se adapta às situações do ambiente 

em que ocorre -  se comporta de forma semelhante à água não canalizada  



Lógica da  Mobilidade a Pé e a Motorizada 

IMEP 
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MOBILIDADE MOTORIZADA 

 
Se organiza de forma previsível, rígida e submetida 

a limites físicos e legais – tem dificuldade ou até impossibilidade de  se adaptar 

à mudanças repentinas no ambiente -  similar à água canalizada. 



PEDESTRE  NÃO É UM MINI CARRO! 

As duas mobilidades tem lógicas e necessidades diferentes e não 

são podem e nem devem solucionadas da mesma forma!!!!!! 

Mobilidade a pé ≠ Mobilidade Motorizada 
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Diferença entre andar a pé 

ou andar de carro  



A mobilidade não motorizada nas cidades 
brasileiras 

ANTP 2012 

Divisão Modal  dos Municípios Brasileiros – 2011  

A maioria das pessoas faz suas viagens caminhando 

 



A mobilidade não motorizada nas cidades 
brasileiras 

Fonte: ANTP/2012 

Divisão modal  de municípios brasileiros por porte populacional : 

A representatividade das viagens a pé é inversamente proporcional ao porte 

do município:  



A mobilidade não motorizada nas cidades 
brasileiras 
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ANTP 

Distância Média Percorrida por Modal por Porte do Município  

A maioria das viagens por modos não motorizados é de até 2 Km 



Características da Caminhada 
Dados sócio econômicos 
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Faixa Etária
Viagens 

a Pé
%

0-5 281004 4,61%

6-10 944482 15,49%

11-14 1011759 16,59%

15-20 1105228 18,13%

21-30 879949 14,43%

31-40 816902 13,40%

41-50 539070 8,84%

51-60 287385 4,71%

61-70 173171 2,84%

71-80 52735 0,86%

>80 5269 0,09%

6096954 100,00%

Fonte: Pesquisa Origem / Destino - 1997  

A maioria das pessoas que se desloca a pé 

tem entre 6 a 50 anos; 



Características da Caminhada 
Dados sócio econômicos 
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Fonte: Pesquisa Origem / Destino - 1997  

Grau de Instrução Viagens %

Não-alfabetizado 167892 2,75%

Pré-escola 376907 6,18%

1o. grau incompleto 3453282 56,64%

1o. grau completo 530873 8,71%

2o. grau incompleto 659991 10,82%

2o. grau completo 497739 8,16%

Superior incompleto 139896 2,29%

Superior completo 270373 4,43%

6096954 100,00%

A 119973 1,97%

B 1103466 18,10%

C 2434095 39,92%

D 2050628 33,63%

E 388786 6,38%

6096948 100,00%

Viagens %Classe Social

Tem o primeiro grau incompleto ,pertencem  
às classes C e D e a maioria é do sexo feminino 



15 maneiras de andar nas ruas 



Breve histórico da Mobilidade a Pé 
 



Breve histórico da Mobilidade a Pé 

O homem se distinguiu 

das demais espécies 

quando adquiriu a 

habilidade de se deslocar 

utilizando somente os pés. 

   

Esta grande evolução 

ficou por aí mesmo... 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 



Breve histórico da Mobilidade a Pé 
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Ao contrário do transporte sobre rodas que evoluiu muito através dos tempos: 

basta comparar dois modos de transporte sobre rodas... 

Biga                                                                                                        Ferrari     



Breve histórico da Mobilidade a Pé 
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Os instrumentos de apoio ao deslocamento a pé não mudaram 

muito ao longo dos anos...  

Sandália da época do Império Romano  e sandália moderna 



Breve histórico da Mobilidade a Pé 
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Os instrumentos de apoio ao deslocamento a pé não mudaram muito ao 

longo dos anos...  

 

Sapato usado na idade média  e  tênis moderno  



Breve histórico da Mobilidade a Pé 
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Ainda não inventaram a bota de sete léguas – ou será que já?...  



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 

IMEP/MEBM 

ANTIGUIDADE:  POMPÉIA 

 

A separação entre o espaço dos  

veículos e pedestres era demarcada  

pela diferença das alturas entre eles; 

 

Notar também que já existia uma  

espécie de “faixa de travessia”... 

 

 

 



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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IDADE MÉDIA:   

 

As cidades se concentraram e se fecharam 

em defesa às invasões.  O desenho urbano 

se caracterizou por vias tortuosas, estreitas 

sem haver definição ou separação física  

entre fluxos a pé e de veículos. 



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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RENASCIMENTO E AS IDÉIAS DE 

LEONARDO DA VINCI: 

 

O ressurgimento das cidades abertas 

traz de volta propostas para organizar 

seus espaços públicos: 

 

 

 

 
 

...”pelas ruas altas não devem passar os carros 

nem coisas semelhantes; assim pois, será só 

 para os gentis-homens; pelas baixas devem 

passar carros e outras cargas para uso e  

comodidade do povo...     Pelas vias 

subterrâneas devem evacuar os resíduos e 

demais coisas fétidas”.   

Leonardo da Vinci – O Código do Atlântico 

 

 

 



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O URBANISMO: 

 

 

Fica consolidada a separação física entre  

pista para os veículos e as calçadas para  

pedestres  com a segregação total entre 

seus espaços,  que incluiu diferenciação entre 

níveis entre eles.   

 

Surge nesta época o hábito burguês 

da caminhada. 

 



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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ILUMINISMO, O CRESCIMENTO DAS 

CIDADES E DOS CONFLITOS DAS 

VIAS: 

 

Com o crescimento das cidades e do 

tráfego das carruagens e de pedestres 

surgem os registros de conflitos com 

pedestres e a  necessidade de haver 

segregação física entre eles. 

  



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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MODERNISMO E A URBANIZAÇÃO DE 

LE CORBISIER: 

 

Segregação total entre os percursos 

veiculares  e a pé – setorização da cidade,  

planejada para a escala da mobilidade 

motorizada e não da mobilidade a pé. 

Urbanismo segregado – exemplo Brasília. 

 



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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PÓS MODERNISMO E O 

SURGIMENTO DO CONCEITO  DO 

CALÇADÃO: 

 

Muitas cidades européias, em especial 

cidades alemãs, no processo de 

reconstrução do pós-guerra, investiram 

no conceito de proximidade social 

promovida pela circulação a pé e 

fecharam suas áreas comerciais 

para o tráfego veicular, criando os 

calçadões. 

 



Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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TENDÊNCIAS: ÁREAS 

COMPARTILHADAS OU 

WOONERFS 

Algumas cidades européias resolveram  

adotar o conceito de convívio  

compartilhado entre pedestres, ciclistas e 

veículos de transporte coletivo como os 

trams (bondes).  Posteriormente também 

admitiram a presença de veículos nestas 

áreas, ficando estabelecida a prioridade 

à Mobilidade Não Motorizada: Pedestres 

e  Ciclistas. 

  



Características da Mobilidade a Pé 
 



Características da Caminhada 
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1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  DA CAMINHADA: 

 

   Conceitos de espaço pessoal mínimo e de conforto  

61 cm

Área disponível por pedestre - 1,21 m2Área disponível por pedestre - 1,21 m2

61 cm

Área disponível por pedestre - 1,21 m2Área disponível por pedestre - 1,21 m2

Espaço pessoal de conforto 

Espaço mínimo 



Características da Caminhada 
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Velocidade da Caminhada:  1,2 m/s  ou 4,7 Km/h  
 base:  Fruin / HCM  

Situação de circulação a pé por uma faixa 
unidirecional  -  sem  acompanhante; 
L mín da calçada: 2,00 m 

Situação de circulação a pé por mais de uma 
bidirecional ou com acompanhante; 
L mín da calçada: 2,80m 

Área útil 

Área útil 



Características da Caminhada 

CÁLCULO DO FLUXO DE CAMINHADA OU TRAVESSIA (FLUXO A PÉ): 
 recomendado para calçadas e travessias 
 
                                               VOLUME DE PEDESTRES POR TEMPO (PED / MIN) 
FLUXO DE PEDESTRES  = _______________________________________________ 
   (PED/MIN/M)                                  
                                             LARGURA ÚTIL DO PASSEIO OU DA FAIXA DE PEDESTRES (M) 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

CÁLCULO DO FLUXO DE PEDESTRES:  
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Características da Caminhada 

 
DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

NÍVEL DE SERVIÇO “A”: até 6 ped/min/m 

Obs: recomendado para  
compartilhamento com ciclistas 
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Características da Caminhada  
 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

NÍVEL DE SERVIÇO “B”: até 20ped/min/m 

Obs: mínimo recomendado para  
compartilhamento com ciclistas 
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Características da Caminhada 

 

 DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO  

 
NÍVEL DE SERVIÇO “C”: até  32 ped/min/m 

Obs: mínimo aceitável  para calçadas, 
calçadões e travessias   
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Características da Caminhada 
 

 DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

NÍVEL DE SERVIÇO “D”: até 49 ped/min/m 

Obs: local exige intervenção 
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Características da Caminhada 
 

 DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

NÍVEL DE SERVIÇO “E”:  até 82ped/min/m 

Obs: local exige intervenção urgente!! 
Só tolerável em curtos picos de tempo 
Ex: saída de estádios. 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 



Características da Caminhada 
 

 DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

NÍVEL DE SERVIÇO “F”: acima 83 ped/min/m 

Obs:  Movimentação impossível, não 
recomendado para áreas de circulação 
a pé. 
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Breve histórico das áreas de Mobilidade a Pé das cidades 
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O URBANISMO: 

 

 

Fica consolidada a separação física entre  

pista para os veículos e as calçadas para  

pedestres  com a segregação total entre 

seus espaços,  que incluiu diferenciação entre 

níveis entre eles.   

 

Surge nesta época o hábito burguês 

da caminhada. 

 



Características da Caminhada 
 

  NÍVEL DE SERVIÇO PELA ESPERA SEMAFÓRICA 

 
 

NIVEL DE 
SERVIÇO 

 
TEMPO DE ESPERA 

EM 
   INTERSEÇÕES 

   SINALIZADAS (S) 

 
TEMPO DE ESPERA 

EM 
INTERSEÇÕES NÃO 

SINALIZADAS (S) 
 

 
PROBABILIDADE DE 
DESRESPEITO PELO 

PEDESTRE 

A <10 <5 BAIXA 

B 10-20 5-10 

C 20-30 10-20 MÉDIA 

D 30-40 20-30 

E 40-60 30-45 ALTA 

F >=60 >=45 MUITO ALTA 

Nível de Serviço baseado no T da Espera Semafórica 

Fonte:  HCM  2004 
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Características da Caminhada 
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Quatro situações de velocidade a pé 

1. Adulto  velocidade padrão:  1,2 m/s 

2. Adulto com crianças:   0,9 a 1,0 m/s  
     

3. Idoso ou carrinheiro :  0,8 a 0,9 m/s  

4. Cadeirante ou pessoa com muletas:  0,6 a 
    0,8 m/s 



Características da Caminhada 
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Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada: 
Fluxo de Pedestres 

 maior fluxo, menor velocidade, 
 maior possibilidade de esbarrões,  
 dificuldade em mudar de direção; 
 

menor  fluxo maior velocidade,  
escolha do ritmo  da passada,  
facilidade em mudar de direção; 



Características da Caminhada 
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Comércio, serviços podem acelerar ou reduzir o 
ritmo, depende do nível de interesse; 

Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada: 
Uso do solo 

Residencial por se tratar de ambiente tranquilo a 
tendência é ter uma postura de caminhada mais 
relaxada; 



Características da Caminhada 
Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada 
Condições climáticas e meteorológicas 

A procura por sombra no forte calor Lugares abrigados do vento forte  

Ou da chuva determinam percursos a pé; 
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Características da Caminhada 
Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada 
Presença de interferências na calçada 

Mobiliário urbano,  camelôs, degraus ou 
rampas de garagens também são definidores 
de percursos e  expõem pessoas  ao  perigo : 
quedas ou atropelamentos; 
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Características da Caminhada 
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Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada 
Má conservação do calçamento, revestimento inadequado, drenagem 

Pisos mal conservados, escorregadios 
e com acúmulo de água definem o 
percurso e a velocidade da caminhada; 



Características da Caminhada 
Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada 
Tipo e Função da Via 
 
 

Expressa, arterial, coletora, local, calçadão ou 
corredor de transporte coletivo  também 
definirão o percurso e a velocidade da passada 
e a qualidade da caminhada; 
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Características da Caminhada 
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Outros Fatores que Interferem nas Características Físicas da Caminhada 
Condições de segurança e zeladoria do local 

Locais isolados de pouca intervisibilidade e vazios são rejeitados se estabelecendo 
percursos alternativos e aumento do ritmo da passada;  



Características da Caminhada 
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Características psicológicas da Caminhada 
Ausência de contato visual com outros usuários da via 

Sensações pessoais  decorrentes da falta de contato visual no ambiente participam 
da escolha do percurso além da velocidade  e do tipo de risco a ser exposto: 
 
É melhor ser atropelado ou assaltado?... 
 



Características da Caminhada 
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Amplitude espacial e falta de referenciais 
 

A amplitude do espaço, a indefinição de 
seus limites  e a ausência de referenciais 
dificulta seu “domínio”  e pode gerar  
sensação de insegurança  e rejeição; 
 



programa soluções para cidades  projeto mobilidade 

Vulnerabilidade do Pedestre 



programa soluções para cidades  projeto mobilidade 

Parte 1 
 
 

 Atropelamento: o acidente 
 que entra nas estatísticas 

 



programa soluções para cidades  projeto mobilidade 

Dados sobre atropelamentos no Brasil 
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Blog Estadãodados 

Série histórica dos atropelamentos  

no Brasil entre 1996 a 2010: 

 

 13 mil – 1996 (antes do CTB) 

 8,5 mil – 2000 

 10 mil  -  2001 

 8,5 mil -  2009 

 10 mil  -  2010 



 
 

 Queda nas calçadas:  
o acidente de trânsito que 
 não entra nas estatísticas 

 



Quedas nas calçadas: acidentes de trânsito que 
não entram nas estatísticas 
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6648 atendimentos no setor de Traumatologia do HC / SP 

 

19,30%

26,90%
36,60%

17,20%

Trânsito

Quedas

A.T.

outros

1792 

1.284 

2433 

Fonte: Dra. Julia Greve – HCFMUSP – 2010 



Quedas nas calçadas: acidentes de trânsito que 
não entram nas estatísticas 
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Fonte: Dra. Julia Greve – HCFMUSP – 2010 

•  4,9 / dia 

•  34,5/ sem 

•  149,3/ mês 

•  3,5 / dia 

•  24,7 / sem 

•  107/ mês 

1.284 (19,3%) Trânsito 1.792 (26,9%) Quedas 



  Calçada Maldita!     



A infraestrutura da Mobilidade a Pé 



MOBILIDADE A PÉ E SUA REDE 
                                   ANDAR A PÉ É MOBILIDADE: 
 
OS ELEMENTOS BÁSICOS QUE DÃO SUPORTE À  CAMINHADA  
E TRAVESSIA, COMPÕEM A REDE DA MOBILIDADE A PÉ  
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Caminhos nas calçadas: 

Exclusivo dos pedestres 

Caminhos nas travessias: 

Dividido com veíciulos 

A cada 100 m em 

média temos que 

atravessar! 



REDE DA MOBILIDADE A PÉ - CAMINHADA 

      A REDE DA CAMINHADA  DE SUPERFÍCIE: 

 

     CALÇADAS / CALÇADÕES / PRAÇAS 
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REDE DA MOBILIDADE A PÉ - CAMINHADA 

      A REDE DA CAMINHADA  DE SUPERFÍCIE: 

 

     TRAVESSIAS E FAIXAS DE TRAVESSIA 
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REDE DA MOBILIDADE A PÉ - CAMINHADA 

      A REDE DA CAMINHADA  OCULTA  E  EM DESNÍVEL: 

 

     GALERIAS /  PASSAGENS COBERTAS /  RUAS SUBTERRÂNEAS ... 
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REDE DA MOBILIDADE A PÉ - CAMINHADA 

      A REDE DA CAMINHADA  OCULTA  E  SUBTERRÂNEA: 

 

       PASSARELAS E PASSAGENS SUBTERRÂNEAS ... 
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

 

Calçada   



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CALÇADA E PASSEIO 
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CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de 
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 
sinalização, vegetação e outros fins. (Anexo I CTB) 

PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou 
elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 
excepcionalmente, de ciclistas. (Anexo I  CTB) 
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FUNÇÃO / OCUPAÇÃO DA CALÇADA  

                               0,75 m                 1,20 m                livre (se sobrar espaço) 

                       Fx. Serviço      Fx. Livre  p/ circulação              Fx. Acesso            

OBS: A largura de 1,20m da Faixa Livre é um valor mínimo e deve atender a quantidade 

        de pedestres que circulam no local – Nível mínimo de serviço “C” ;  
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OUTROS CUIDADOS: TIPO DE REVESTIMENTO, 
REGULARIDADE E ANTI DERRAPAGEM 
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O QUE NÃO PODE NUNCA!!!  
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DEGRAUS,  SALIÊNCIAS:  

INSUFICIÊNCIA DE LARGURA, DECLIVIDADE TRANSVERSAL EXCESSIVA E OCUPAÇÃO IRREGULAR: 



A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Calçadões  Praças e Espaços Residuais    



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CALÇADÕES E PRAÇAS 

•São ruas de circulação preferencial para 
pedestres; 
 

•Somente permitida a entrada de 
veículos autorizados  (emergência, 
policiamento, transporte de valores); 
 

•Concentram  majoritariamente 
atividades comercial e  prestação de 
serviços mas podem ter também 
habitação e hotelaria. 
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CALÇADÕES 



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CALÇADÕES 

•Majoritariamente situam-se nas Áreas Centrais e subcentros de interesse histórico, com 
registro de grande concentração de fluxos de pedestres; 
•Algumas ruas já apresentam vocação histórica para se tornarem calçadões 

Exemplo: Rua 15 de Novembro em SP – foto de 1904 onde já é notada a presença de 
pedestres fora da calçada e 2004 com o calçadão.  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CALÇADÕES E PRAÇAS 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 

Praças: 
Para uma praça integrar a rede da 
Mobilidade a Pé ela tem que ser 
integrada e articulada com a rede 
dos percursos a pé do local onde  
está inserida 
 
 



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CALÇADÕES E PRAÇAS 

Observação importante: 
As soluções de travessias de pedestres em vias que cortam  ou  
tangenciam calçadões ou praças exigem atenção redobrada pois   
pedestres estão em situação de menor atenção em relação ao fluxo  
motorizado nestes locais. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CALÇADÕES E PRAÇAS 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
Medidas Conjuntas: 
 
•zeladoria; 
•diversidade de ocupação do solo 
• atividade 24 horas; 
•acessibilidade;  
•logística (carga/descarga, embarque/desembarque). 

Reabrir um calçadão para o tráfego motorizado para tentar solucionar uma situação de degradação 
de área não é a solução... Ex: R . 24 de Maio - SP  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 
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Espaços residuais de convivência:  em avanços de calçadas ou parklets  



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 

Mini praças, espaços lineares de convivência 
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Caminhos Ocultos    



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CAMINHOS OCULTOS 

CAMINHOS  OCULTOS: GALERIAS E  RUAS COBERTAS OU  SUBTERRÂNEAS 

Rede de percursos alternativos  

formada de espaços semi-públicos. 

   

Articulação à rede de calçadas e  

calçadões -  corta-caminho com 

 condições ambientais favoráveis:  

•Conforto térmico – calor ou frio 

•Segurança pessoal 

•Conveniência: comércio e serviços 

Exemplo: Rede de  Galerias da Área Central de S. Paulo, utilizadas como passagem entre áreas 
de calçada e calçadões 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CAMINHOS OCULTOS - GALERIAS 

Exemplo:  Galeria Califórnia e Galeria do Rock conectam duas ruas 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CAMINHOS OCULTOS – RUAS SUBTERRÂNEAS 

Algumas cidades, geralmente com  clima muito frio  possuem rede de vias 
subterrâneas que interliga o subsolo dos  edifícios e estes com redes de metrô;  
são dotadas de lojas de conveniência,  comércio e serviços como as galerias,  
Exemplo: Montreal - Canadá 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
CAMINHOS OCULTOS – RUAS COBERTAS 
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Já cidades de clima quente ou chuvoso recorrem a 
cobertura de  suas ruas; 



A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Travessias e Transposições    



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ   
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Travessias e transposição das pistas: a luta diária para vencer obstáculos e a divisão do direito de uso 
dos espaços  públicos da via com o tráfego geral muitas vezes nos desviando de nosso percurso 
natural. 

Quantas travessias fazemos por dia? A cada 100 m que andamos (em média) temos que atravessar 
uma rua...... 
 

E atravessar por uma passarela então?!!!  Nosso percurso aumenta pelo menos 200 m em ladeira... 
 

  

Essa divisão é justa?...... 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Tipos de travessias: é necessário o reconhecimento prévio para definirmos solução! 

Travessias Concentradas  

Travessias Dispersas 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 
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Área de Influência da Travessia: extensão de via que o pedestre se dispõe a percorrer para 
utilizar a travessia sinalizada – varia com o tipo de travessia a ser realizada  e da via. 

 

Não Semaforizadas:  a área de influência é mínima ou até inexistente 
 

Semaforizadas: a área de influência é maior 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 
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Área de Influência da Transposição:  
extensão de via que o pedestre se dispõe a percorrer para utilizar a transposição  
varia com as condições do local. 

A área de influência  é maior do que a da faixa  de travessia mas deve ser considerado 
o aumento de esforço para se fazer a transposição . 
É necessário coincidir  o máximo possível com a linha de desejo de travessia do local.  
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Faixas de Travessia de Pedestres    



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

 
Faixas de Travessia de Pedestres -  FTP: 
 
Elas são definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro  Resolução 236 de 
11/05/2007: 
 
Definição: 
 
A FTP delimita a área destinada à travessia de pedestres e 
regulamenta a prioridade de passagem  do pedestre! 
 
Dois tipos: 
 
Zebrada (FTP-1)  utilizada em travessias semaforizadas ou não; 
 
Paralela (FTP-2) (Resolução nº 160/0 CONTRAN) – utilizada só em                           
travessias semaforizadas (desuso) 
 
Largura padrão: a partir de  4,00m – definida  pela demanda 
 
Faixas com mais de 4,00m de largura serão sempre zebradas 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

 

Boas Práticas – Iluminação de Faixas de Pedestres 
 

•Melhora a intervisibilidade entre o pedestre e o condutor do motorizado; 

•Estimula o respeito pelo pedestre e o condutor; 

•Melhora a  segurança e a visibilidade . 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Boas Práticas :  Adequar a largura da FTP ao fluxo de pedestres do local 

•Melhora o desempenho da travessia – mais gente consegue atravessar; 

•Dá conforto; 

•Estimula o respeito pelo pedestre. 

 

 

Certo: Faixa com largura suficiente Errado: Faixa com largura insuficiente 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Boas Práticas :  Faixa de Travessia de Pedestres em “X” 
•Atende a todas as linhas de desejo de travessia dos pedestres 
  

Pça  Hachiko – Tóquio   R. Xavier de Toledo com Vd. Do Chá – S. Paulo  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Não tente porque não funciona... 
A função da faixa de travessia de pedestres é indicar o local de travessia.   
Qualquer tentativa de inserir sentido de circulação na faixa de travessia além de irregular, não é 
entendido pelos usuários e não leva em conta as características da Mobilidade a Pé. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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É bacana mas não tem amparo legal: 
Faixas de travessia de pedestres demarcadas com piso diferenciado  



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 
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Pode tentar mas está fora de norma: 
 
Faixas de travessia de pedestres 
demarcadas com pintura diferenciada 



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

 
Faixa Elevada para Travessia de Pedestre - resolução CONTRAN  495/2014 : 
 
•É implantada com pavimento elevado em relação à pista, com o mesmo tipo de sinalização que a 
faixa de pedestre usual e autorizada pelo órgão de trânsito; 
 

•Não pode ser implantada em trecho curvo, em aclive ou não pavimentado 
 
•Deve atender ao disposto no projeto tipo, acompanhada por sinalização viária e para deficientes 
visuais  indicada  no Anexo I da resolução ; 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

   Faixa Elevada e a sinalização viária que a acompanha:  
    Anexo I – Resolução  495 / 2014: 
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Passarelas    



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Passarelas = Pontes de Travessia 
 

Implicam em aumento do tempo e do esforço  empregado na realização da travessia: 

Subida de rampa de 6% de declividade com  total 100 m de extensão  + extensão da via a ser 

atravessada +  descida de rampa de  6% de declividade com 100 m de extensão .   

 

Só devem ser empregadas quando:  

•A travessia em nível for impossibilitada pela velocidade e falta de brechas veiculares:   

•normalmente em vias expressas e rodovias ; 

•Obstáculos físico intransponíveis a pé: rios, córregos, vias em trincheiras, grandes desníveis; 

•Não houver interrupção do tráfego por semáforos  no local e nas proximidades. 

 
JAMAIS DEVEM SER EMPREGADAS COMO ALTERNATIVA PARA MELHORAR A FLUIDEZ DO 
TRÁFEGO MOTORIZADO ! ! ! 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

     Detalhes de projeto e locação que estimulam a utilização e a boa qualidade do projeto 
                                        Intervisibilidade - segurança 

Aproveitar a declividade natural 

Compatibilizar  com polosde interesse da travessia 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Outros pré-requisitos de projeto: 
 

•Guarda corpo das rampas de 0,90 m no  mínimo (recomendado 1,10m); 

•Largura mínima de rampa  2,50m  e tabuleiro 3,00 ; 

•Pode ser compartilhada com ciclistas com L mín de 5,00m de rampa e 

tabuleiro; 

•Tamponamento lateral  total do tabuleiro – altura mínima 2,20m ou pé 

direito; 

•Cobertura de toda a extensão ou pelo menos no trecho do tabuleiro; 

•Iluminação interna e externa à prova de vandalismo; 

•Piso de superfície regular e anti derrapante, de fácil manutenção; 

•Declividade máxima da rampa 6 %; 

•Extensão máxima de cada lance da rampa: 30,00m; 

•Vão livre mínimo 5,50m, sendo exigido 6,50m quando a via for rota de 
carga superdimensionada. 
   

Tabuleiro 

Rampa 

Vão Livre 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÕES 

Boas Práticas: 
A sensação de confinamento e isolamento proporcionados ao longo do percurso da passarela 
pode ser quebrada por usos paralelos ex: comércio e serviços – Ex: espaços para comércio e 
serviços  situados na passarela; 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Boas Práticas : Escadas rolantes , estruturas cobertas e iluminadas  
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Passagens Subterrâneas     



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

Passagens Subterrâneas = Túneis de Gente 
 

O desnível a ser vencido é menor em relação a passarela  
(50%) e portanto exige menor esforço; 
 
Entretanto apresenta forte rejeição devido  confinamento  
imposto pelo trajeto pois gera maior insegurança; 
 
Exige maior vigilância, zeladoria e iluminação; 
 
Deve ser empregada  em situações de via onde não haja  
brechas veiculares e a velocidade seja alta (vias expressas); 
 
Não deve haver interrupção do tráfego veicular proporcionada por semáforos; 

 
 
 
 

ÑÃO DEVEM SER EMPREGADAS COMO ALTERNATIVA PARA MELHORAR A FLUIDEZ DO TRÁFEGO!  
 

 TRATAMENTO DE SEGURIDADE (FORMAL OU INFORMAL, ILUMINAÇÃO, ZELADORIA, VIGILÂNCIA); 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 

O projeto exige cuidado para evitar a sensação de 
desconforto provocada pelo confinamento , exigindo  
dimensionamento superior ao requerido pelo fluxo dos 
usuários  em relação às calçadas; 

Boas Práticas: 
Associar uma atividade paralela de comércio ou 
serviços de conveniência no local  é uma boa medida 
para estimular sua utilização 
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Outros pré-requisitos de projeto: 
 
•Largura mínima de 5,00 m; 
 
•Pé direito mínimo de 3,00 m; 
 
•Iluminação intensa e a prova de vandalismo; 
 

•Pode ser compartilhada com ciclistas; 
 

•Cuidados especiais com drenagem,  lençol 
 freático para evitar infiltrações nas paredes; 
 
•Prever soluções de zeladoria e fiscalização, recomendando-se utilização paralela  para 
 comércio e serviços de conveniência,  banheiro público; 
 
•Piso de superfície regular, anti derrapante, hidráulico, de fácil manutenção e limpeza; 
 

•Rampa de acesso com declividade máxima de 6%, procurando aproveitar ao máximo as 
  condições topográficas do local. 

   

COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
TRAVESSIAS E TRANSPOSIÇÕES 
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Acessibilidade Universal      



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

 Rebaixamento da Calçada:  
 
É obrigatório para possibitar o deslocamento nas 
travessias e ao longo das calçadas de todos os tipos 
de usuários da via – acessibilidade universal; 
 
Lei Federal 10.048 / 2000 
 
NBR 9050 
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Rebaixamento de calçada junto à 
faixa de travessia de pedestres  

Rebaixamento de calçada junto à faixa de 
travessia de pedestres em calçadas 
estreitas 

Rebaixamento de Calçada sempre alinhado com a Faixa de Travessia de Pedestres 

COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
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Exemplo de rebaixamentos de calçada:  

Reprovado!!!! 

COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

Piso podotátil em rebaixamento de 
calçada junto à faixa de travessia de 
pedestres  

Piso direcional em calçada  

Tratamento conjunto de piso podotátil e direcional 
em calçada e faixa de travessia de pedestre 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 
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Adequação de revestimento da calçada : planos e regulares 



A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Elementos de Sinalização e Informação  



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –   
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 
Elementos que compõem o repertório da sinalização  

Sinalização  verticalde serviço 

Sinalização verticaleducativa  

Sinalização  gestual 

Sinalização semafórica 
Sinalização  horizontal complemetar 
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Sinalização Vertical  de Advertência, Serviços e Educativa 

Advertência:  situações 

Atípicas que exigem atenção  

Educativa:  orienta sobre 
correto uso da sinalização 
  

Serviços: informa situações de interesse 
 

COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –   
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

Intervenções espontâneas da população: 
 
Como a Mobilidade a Pé não tem controle regulamentado por sinalização vertical, o  pedestre 
não está habituado a receber e perceber este tipo de sinalização ou reage frente a ela. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
 SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Sinalização vertical de orientação para Pedestres  

A sinalização de turismo : dificulta sua  visualização  e compreensão por quem caminha – reproduz 

padrões utilizados para o tráfego veicular e não considera as características da Mobilidade a Pé. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
 SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Boas Práticas: 

Totem com sinalização de orientação, mapa informativo dos 

arredores e indicação de distância a ser percorrida a pé e o 

tempo necessário para percorrê-la    -  Portland / EU  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 

 SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO  
 

Boas Práticas: 
O dimensionamento dos equipamentos e a altura das informações devem ser baseados no  campo 
visual de quem caminha e suas referências – texto com orientação e mapa das redondezas. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
 SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 Boas Práticas:  aproveitar os espaços do solo para mensagens de orientação 
 Sinalizações de orientação no solo –  Tokyo  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
 SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 Boas Práticas:  
Nome da rua impresso no piso das calçadas em 
esquinas – San Francisco e Portland;  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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Boas Práticas: Demarcações no solo para indicar “Pare”,“Olhe” 



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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Boas Práticas: Alargamento de calçada feito em pintura 



 
COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 

 

Sinalização Semafórica para Pedestres: Foco de Pedestres 

 
São importantes para a travessia dos pedestres e devem existir em todas as faixas de travessia 
semaforizadas;  
 
Os tempos de espera e travessia sinalizados pelo Foco de Pedestres  devem respeitar as 
características da Mobilidade a Pé (não submeter a çongas esperas e tempo insuficiente); 
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SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Boas Práticas:  



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 
Focos de Pedestres Atípicos:  

Diferenciados, associados  foco do ciclista e com pictogramas turísticos. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 
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Boas Práticas: Focos semafóricos dotados de temporizador gráfico ou numérico  



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Botoeiras  normal e sonora dotadas de 
instruções de uso 

Botoeira especial  de atendimento  a 
idoso  e deficiente físico mediante 
acionamento por cartão especial. 
(Curitiba) 
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Sinalização Semafórica para Pedestres: Botoeiras 
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A infraestrutura da Mobilidade a Pé 

Dispositivos  de apoio   



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
DISPOSITIVOS DE APOIO 

Os gradis podem ter vários modelos que devem contribuir para a paisagem urbana 
recomenda-se altura mínima de 1,20 para dificultar sua transposição; 

Gradil – canalizador de travessia 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
DISPOSITIVOS DE APOIO 
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Boas Práticas: Modelos que colaboram com a paisagem urbana  

Gradil – canalizador de travessia 



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
DISPOSITIVOS DE APOIO 
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Gradil – canalizador de travessia 

Boas Práticas: Podem apoiar sinalização voltada à Mobilidade a Pé  



COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
DISPOSITIVOS DE APOIO 

Gradil – bloqueador de travessia 

Onde houver necessidade de bloquear a travessia; poderá ser utilizado gradil  h= 1,80m; 
Preferir formatos que não comprometam a intervisibilidade. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
DISPOSITIVOS DE APOIO 

Boas Práticas: uso de vegetação  para bloqueio ou canalização  
O uso de vegetação arbustiva também é uma solução paisagisticamente melhor 
onde houver necessidade de bloquear  travessia de pedestres; 
Escolher espécies vegetais que não exijam poda constante. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  

DISPOSITIVOS DE APOIO  

 Traçado das redes de Mobilidade a Pé  
Devem ser baseados nos caminhos que os pedestres realizam  -  
nunca com o traçado da pista veicular.  
Ex: onde a calçada está construída acompanha o traçado da pista 
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Onde a calçada deveria ser construída é o caminho pisoteado na grama   



 
COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  

DISPOSITIVOS DE APOIO   

 
Traçado das Praças e Áreas  Livres:   
  

Tem que estar compatibilizados com a rede da Mobilidade a Pé e seu  entorno; 
Considerar os caminhos  pé gerados pelas vias de entorno. 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 



 
COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  

DISPOSITIVOS DE APOIO  

 
Cuidado na escolha dos pisos: evitar  irregularidade de superfícies,  e atentar para drenagem,  
facilidade de implantação e manutenção e garantir pela  fiscalização  manutenção, padronização. 

Revestimento das áreas de caminhada: 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  

DISPOSITIVOS DE APOIO 

A legislação  atribui  a responsabilidade do proprietário do lote pela implantação e manutenção da 
calçada ; 
Consequência: pela falta padronização e irregularidades,  aspecto de “colcha de retalhos”, materiais 
inapropriados. 

Imaginem se esta legislação valesse para as pistas de circulação do tráfego geral... 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  

DISPOSITIVOS DE APOIO 

Seleção e locação do mobiliário urbano: 
A seleção dos elementos e o seu posicionamento nas áreas de circulação a pé irão 
definir sua utilização e a qualidade da mobilidade. 
 

Exemplos de mobiliário urbano bem e mal posicionados. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  

DISPOSITIVOS DE APOIO  

 
 A seleção do repertório e o correto posicionamento do mobiliário urbano são fundamentais para 
 garantir a qualidade da caminhada e a valorização do ambiente urbano;  
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Boas Práticias: seleção e locação do mobiliário urbano:  



 Mobiliário e Equipamentos  Urbanos de Apoio  além dos normalmente utilizados : 

Lixeira p/ lixo reciclável,             bebedouro,                                       banheiros públicos 

COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ –  
DISPOSITIVOS DE APOIO  
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
CLIMATIZADORES 
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Espelhos d’água e fontes:  colaboram na umidificação do ambiente e suavização do clima 
                                               



 
COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 

CLIMATIZADORES 

 
Arborização das áreas de caminhada: As áreas sombreadas criam um microclima 
favorável à caminhada.  Entretanto a escolha e o posicionamento das espécies vegetais 
(galhos e raízes)  não podem comprometer o percurso a pé. 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 



 

 
 

Calçadas estreitas não viabilizam a presença de arborização, a prioridade deve ser dada à 
Mobilidade a Pé. 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
CLIMATIZADORES 



 
COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 

CLIMATIZADORES 
 
 Boas Práticas: 

As espécies escolhidas devem ter raízes que futuramente não comprometam a superfície 
das calçadas; 
Há acessórios para o tamponamento de raízes que se adequam à superfície de caminhada 
e não comprometem a drenagem e o crescimento . 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
CLIMATIZADORES 

 
 

Legislação: 
As espécies devem receber manutenção referente a poda e corte para não comprometer as áreas 
de circulação a pé, mantendo altura livre mínima de 2,10 m: 
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Boas Práticas: 
Vegetação arbustiva pode ser utilizada para canalizar o pedestre para o local onde deve 
ser feita a travessia, mas utilizando espécies vegetais que não comprometam a  
intervisibilidade  pedestre - motorista 

Vegetação das áreas de caminhada: 
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COMPOSIÇÃO DA REDE DA MOBILIDADE A PÉ – 
CLIMATIZADORES 

 



  
Conclusão: 
 
Mobilidade a Pé estrutura uma rede de deslocamento na cidade 
assim como as demais formas de mobilidade.  
 
É composta de vários elementos 
  
Entretanto por não ser vista desta forma é sempre preterida nas 
divisões das oportunidades de uso do espaço e do tempo 
urbanos. 
 

Porque não dar à Mobilidade a Pé a mesma igualdade 
das outras formas de mobilidade?... 
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Exemplos de cidades que investiram na qualificação 

urbana através de intervenções voltadas à mobilidade 

não motorizada 
 



1. BOGOTÁ / COLOMBIA 

Bogotá é referência de 

urbanismo ambiental : acreditou 

na necessidade da mudança da 

matriz de mobilidade e investiu 

em programas de valorização e 

estímulo aos modos de 

transporte não motorizados, ao 

mesmo na qualidade de vida e na 

valorização do ambiente urbano. 



2. SEUL / CORÉIA 

Seul, na Coréia, também se tornou 

referência ao investir no Transporte 

Não Motorizado através de intervenção 

polêmica de derrubada de um eixo 

viário elevado que escondia o rio que 

deu origem à cidade, resgatando-o 

para a cidade juntamente com um 

parque linear. Esta medida contestada 

inicialmente pela população acabou 

por eleger presidente do país o prefeito 

de Seul. 



3. NOVA IORQUE/ EUA 

Através de medidas simples e 

 de implantação imediata, a 

Prefeitura de Nova Iorque está 

promovendo uma verdadeira 

revolução nos hábitos e costumes 

da população, resgatando espaços 

públicos para o convívio da  

População. 



Qual é o futuro que queremos para as nossas cidades?  
Que cidade queremos para nossos filhos? 
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Qual é o futuro que queremos para as nossas cidades?  
Que cidade queremos para nossos filhos? 
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A cidade das máquinas ou das pessoas?....  
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Obrigada! 

 

meli.malatesta@uol.com.br 

 

pedeigualdade@uol.com.br 

 

Mobilidade a pé e sua infraestrutura    Meli Malatesta 

mailto:meli.malatesta@uol.com.br
mailto:pedeigualdade@uol.com.br


NYC 

Street Films 


