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RESUMO 
A área central de Manaus, com mais de trezentos anos de história continua sendo um dos 
principais polos geradores de viagem da cidade. Até recentemente a quase totalidade das 
linhas de transporte coletivo tinha como destino ou passavam pelo centro. A retirada de 
centros administrativos, tais como prefeitura municipal, câmara dos vereadores, assembleia 
legislativa do Estado para outros locais da cidade retirou parte desta demanda, mas a 
procura desta área para a realização de compras e serviços ainda permanece elevada. Em 
épocas do ano de maior movimento do comércio (dia das mães, dos pais, das crianças e 
festas de fim de ano) o centro é tomado pela população. O principal desafio de quem 
procura acessar esta área através de automóveis é encontrar espaço para estacionamento. 
Uma pesquisa recente mostrou que a maioria das vagas de estacionamento em vias 
públicas permanece ocupada pelo mesmo veículo na maior parte do dia, ou seja: há uma 
baixa rotatividade no uso destas vagas, dificultado o acesso dos usuários de automóveis. 
Para mudar esta realidade e forçar a rotatividade no uso destes espaços, a prefeitura 
municipal aprovou lei visando a instalação de estacionamento rotativo na área central. Daqui 
decorre a motivação para a realização deste trabalho, visto que pode-se estar facilitando o 
acesso ao centro da cidade mas a circulação da população, enquanto pedestres, enfrentam 
dificuldades. Assim, no presente trabalho procura-se analisar a qualidade do ambiente de 
circulação de pedestres em trechos da área central de Manaus, tendo como metodologia a 
tabela de avaliação do nível e qualidade do serviço, proposta por Sarkar, 1995. Uma das 
principais características relacionadas a realização de viagens a pé é a qualidade e 
acessibilidade do local e está relacionado com a segurança, o conforto, a conectividade, 
estética, entre outras). Há décadas, parte das calçadas com maior movimentação de 
pedestres permaneceu ocupada por bancas de vendedores ambulantes. Além disso, há 
trechos que são estreitos e outros com outros tipos de obstáculos, tais como postes da rede 
elétrica, aparelhos de telefonia pública, árvores, entre outros, dificultando a circulação. Em 
muitos casos torna-se mais fácil circular pelo leito carroçável, em meio aos automóveis. Esta 
circulação torna ainda mais difícil às pessoas com mobilidade reduzida por alguma 
deficiência.  
 
Palavras Chave: Área Central de Manaus, Circulação de Pedestres, Calçadas, 
Acessibilidade. 
 
INTRODUÇÃO  

O principal desafio de quem procura acessar a área central de Manaus utilizando 
automóvel é encontrar espaço para estacionamento. Pesquisa recente mostrou que a 
maioria das vagas de estacionamento em vias públicas permanece ocupada pelo mesmo 
veículo na maior parte do dia, ou seja: há uma baixa rotatividade no uso destas vagas, 
dificultando o acesso dos usuários de automóveis. Recentemente, para mudar esta 



 
realidade e forçar a rotatividade no uso destes espaços a prefeitura municipal aprovou lei 
visando à instalação de estacionamento rotativo na área central. Daqui decorreu a 
motivação para a realização deste trabalho, visto que pode se estar facilitando o acesso ao 
centro da cidade, mas a circulação da população, enquanto pedestres, enfrentam 
dificuldades. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de acessibilidade e nível de 
qualidade das calçadas de determinadas vias da zona central de Manaus utilizando a 
metodologia desenvolvida por Sarkar (1995).  

A calçada – espaço na testada do terreno, entre o limite privado do imóvel urbano e o 
meio fio – é o espaço privilegiado de circulação dos pedestres. Deve ser ampla, 
corretamente construída, bem cuidada e permanecer livre de obstáculo para proporcionar 
conforto de segurança na caminhada das pessoas.  

No ano de 2000 foram regulamentadas as Leis Federais nº 10.048 e 10.098, as quais 
estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Além de 
estabelecer, que diante do não cumprimento das normas descritas por este decreto, os 
agentes responsáveis sofrerão penalidades. Com isso, garantindo a prioridade aos meios de 
acessibilidade e mobilidade nos transportes coletivos, comunicação e informação. Trazendo 
ainda, no Capítulo II (Do Atendimento Prioritário), art. 5°, o conceito de pessoa portadora de 
deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, de maneira a não deixar dúvidas quanto 
suas prioridades. 

Existem critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, 
construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos às condições de acessibilidade”. Tais normas foram descritas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pela Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 
9050, 2004. Além de considerar as barreiras urbanísticas existentes nas mesmas. 

O principal fator que torna mais atrativo a viagem a pé é a qualidade do ambiente 
para executá-la. Por exemplo: uma pessoa pode escolher um percurso que não seja 
simplesmente o mais curto. Ela pode preferir passar por algum passeio mais agradável, 
sombreado, pela frente de uma determinada loja ou por um lugar mais seguro (ZAMPIERI e 
RIGATTI, 2008).  

Segundo ANTP (2008) os sistemas de transporte coletivo foram responsáveis por 
realizar 29,35 das viagens urbanas no ano de 2007 no Brasil, ao mesmo tempo em que os 
meios individuais (principalmente automóveis e motocicletas) realizaram 29,7% e os 
transportes não motorizados (a pé e bicicletas) 40,9%. Em Manaus, a pesquisa origem-
destino realizada em 2005, apresentou a seguinte distribuição modal: 12,0% por transporte 
individual; 27,2% a pé e 46,8% por transporte coletivo (SOUZA, 2009:54). Para 
Vasconcellos (2013:97), o problema começa nas pesquisas de origem-destino realizadas 
nas grandes cidades, que não computam parte das viagens realizadas a pé:  

O deslocamento a pé é a forma mais importante usada pelos brasileiros e 

não é adequadamente registrada nas pesquisas [...] as pesquisas origem-destino 

indicam que andar é responsável por valores entre 30 e 38% dos deslocamentos de 

pessoas em cidades de grande variação da magnitude de sua população. No entanto, 

as pesquisas costumam registrar apenas os deslocamentos a pé superiores a 500 

metros, perdendo o registro de uma quantidade muito grande de deslocamentos mais 

curtos. 

Os dados apresentados acima mostram a importante participação da caminhada na 
realização de viagens urbanas. No entanto permanece negligenciada. Isto decorre da 
expansão da indústria automobilística e a adoção de políticas governamentais de incentivo 
ao uso do automóvel. Assim, por conta do pensamento dominante desta sociedade, as 
calçadas tornaram-se cada vez mais degradadas, reduzidas e inadequadas vias de 
circulação de pessoas. Por outro lado, aumentam-se os espaços para circulação e 
estacionamentos de automóveis. Quando não é o veículo que invade a calçada, são 
atividades comerciais de lojistas e vendedores ambulantes. Para Vasconcellos (2013) “a 



 
calçada é terra de ninguém e, portanto, ninguém precisa se preocupar com ela”. Não há 
política destinada a promover a mobilidade urbana por viagens a pé, assim como não há 
estrutura montada pelo poder público destinada a assegurar fluidez nestas viagens, punindo 
os que obstruem o caminho dos pedestres. O mesmo não se pode dizer de quem obstrui o 
caminho dos veículos. 

O que se pôde constatar é que a mobilidade urbana, seja ela para pessoas aptas 
fisicamente ou não, é um desafio diário. A presença de degraus, lixo, placas de sinalização, 
abandono do local, uso pelo comércio e estacionamento para veículos são os principais e 
mais graves obstáculos encontrados. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Foram escolhidos cinco trechos das seguintes vias da área central de Manaus: 1) – 
Avenida Eduardo Ribeiro; 2) - Avenida 7 de Setembro; 3) – Rua Henrique Martins; 4) - Rua 
Barroso; 5) – 10 de Julho. Destas vias foi pesquisado apenas um lado da calçada de cada 
trecho, ou direito, ou esquerdo, porém na totalidade os resultados se assemelhariam em 
ambos os lados. 

 
Devido suas respectivas importâncias no local e por já estarem inclusas em um 

futuro projeto de reorganização dos estacionamentos dessas áreas chamado Zona Azul, 
que consequentemente deveria aumentar a acessibilidade no local. 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 níveis de serviço e níveis de qualidade de 
serviço.  

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. Vale ressaltar que a metodologia deve ser adaptada em alguns aspectos para 
adequar-se à realidade do local. 
 
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 escala da qualidade dos serviços utiliza o conceito A para expressar a melhor 
qualidade dos serviços e a letra F para a pior. Porém, há um certo grau de subjetividade na 
atribuição dos conceitos, visto que decorrem da observação do pesquisador.  

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 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;  
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 ilustrar 
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 pedestres em cinco diferentes critérios: (1) Eliminação de conflitos e impedimentos nas 
passarelas; (2) Eliminação de conflitos e impedimentos nos cruzamentos; (3) Projetos 
visuais e psicológicos para a modificação de condução e comportamento para garantir a 
segurança dos pedestres andando; (4) Eliminação de quedas de pedestres e lesões através 
de manutenção e projeto, e (5) Planejamento e princípios de design que melhoram a 
percepção de segurança social (segurança). A síntese de cada um dos cinco componentes 
acima é descrita nas tabelas propostas no método.  

O processo de avaliação do micro nível (NQS) é similar ao processo do macro nível 
(NS), com a seguinte adição:  

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. 
A avaliação em macro nível das vias pesquisadas possibilitou a obtenção de um 

Nível de Serviço (NS) “C” e “D”. 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. 
 

NS/Quadra 
 

Av. Eduardo 
Ribeiro 

 
Av. 7 de 

Setembro 

 
Av. Henrique 

Martins 

 
Rua 

Barroso 

 
Rua 10 de 

Julho  

A      

B      

C X    X 

D  X X X  

F      

Tabela 01 – Conceitos atribuídos às vias pesquisadas. 

 
AVENIDA EDUARDO RIBEIRO 

Esta via recebeu conceito C, pois: 
Estacionamentos: Após a revitalização em 2016 a Av. Eduardo Ribeiro, se tornou 
padronizada por meio de faixas de estacionamento para carros. Figura 01. 
Largura da calçada: as calçadas variam entre 2,0 a 2,5 m de espaço físico. Com pequenos 
obstáculos ao longo do caminho, devido à grande fluxo de pessoas. 
Sinalização: A sinalização é boa, no entanto ainda se necessita de mais sinalização. Como 
indicação de rampa para cadeirantes. 
Obstáculos/ambulantes: em alguns trechos da avenida, se tem grande fluxo de pessoas 
em que dividem o espaço com ambulantes, imigrantes e barracas na pista. Figura 2 
Rampas/alinhamento:  a maioria das rampas possuem bons acabamentos, no entanto 
necessitando de sinalizações mais visíveis. 
Lixo/entulho: não havia, devido à frequente de limpeza pública na Avenida Eduardo 



 
Ribeiro. 
Circulação de pessoas: Por ser uma das principais avenidas do centro de Manaus, devido 
sua área de comércio, e sua proximidade com Teatro Amazonas, tem a circulação de 
pessoa muito alta.  
 

  

Figura 01: Estacionamento da Av. Eduardo 
Ribeiro Fonte: Acervo Próprio.  

Figura 02: Obstáculos na calçada na Av. 
Eduardo Ribeiro Fonte: Acervo Próprio. 

 
As figuras 01 e 02 mostram detalhes da Av. Eduardo Ribeiro e das condições das 

calçadas. Onde pode-se observar na figura 01 a organização e alinhamento dos 
estacionamentos após a revitalização de 2016 da Avenida. Na figura 02, mostra obstáculos 
como a banca de revistas e vendedores ambulantes, se tornando um empecilho devido seu 
alto fluxo de pessoas. 
 
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 

Esta via recebeu conceito D, pois: 
Estacionamento: Não houve veículos estacionados em meio às calçadas ou na frente das 
faixas de pedestres. 
Largura da calçada: uma estimativa de 1,5 metros de espaço físico, mas com bloqueios 
por conta de camelôs e postes que ocupam grande parte das calçadas, obrigando os 
pedestres a usarem a pista. 
Sinalização: é ruim, sendo encontradas algumas placas em seu devido local, mas em meio 
as condições de difícil visualização por causa das fachadas comercias e os camelôs, que ao 
colocarem suas barracas, ocupam espaços indevidos e dificultam a visualização.  
Obstáculos: não teve algo significativo, porém, os buracos e as péssimas condições do 
local por conta do lixo já oferecem aos pedestres sérios riscos em seu percurso. O comércio 
informal continua sendo um incômodo, que ao circular pela rua, muitos comerciantes 
acabam ocupando espaços para a entrega de folhetos e informações, espaço este que é de 
prioridade do pedestre.   
Rampas: nota-se uma dificuldade tanto para descer quanto para subir devido à inclinação, 
podendo haver quedas de pessoas cadeirantes, estando as faixas também apagadas 
Lixo: encontrado em vários pontos da rua, principalmente papéis e plásticos. Durante o 
percurso não se nota nenhum tipo de lixeira pública. Os papéis que são jogados, em grande 
parte são informativos dados pelas lojas, enquanto que os plásticos são de comidas e 
bombons vendidos na própria rua. 



 
 

  
Figura 03: Observa-se a descontinuidade da 
guia tátil. Fonte: Acervo Próprio. 

Figura 04: Observa-se a possibilidade de   
queda devido à má conservação do 
ambiente. Fonte: Acervo Próprio. 

 
AVENIDA HENRIQUE MARTINS 

Esta via recebeu conceito D, pois: 
Estacionamentos: foram encontrados veículos estacionados próximo às calçadas na 
interseção com a Rua Barroso e devido à alta ocupação ao longo do dia é possível 
encontrar a dificuldade dos pedestres em trafegar pela calçada pelo tamanho que ela se 
apresenta. Na interseção com a Av. Eduardo Ribeiro não há presença de estacionamentos. 
Largura da calçada: as calçadas variam entre 1,0 e 1,5 m de espaço físico. Porém 
obstáculos ao longo do caminho, tais como postes, vendedores ambulantes, diminuem 
ainda mais o espaço transitável, fazendo com que os pedestres optem por andar pelo leito 
carroçável. 
Sinalização: a sinalização é quase inexistente.  
Obstáculos/ambulantes: em diversos pontos o pedestre precisa dividir o espaço com 
ambulantes e suas mercadorias, principalmente da interseção com Av. Eduardo Ribeiro. 
Além deste fato, buracos, postes de iluminação dificultam ainda mais o caminho, forçando 
os pedestres a usar a pista.  
Rampas/alinhamento: não há presença de rampas, apenas as calçadas feitas conforme a 
inclinação do local. 
Lixo/entulho: presença de lixo baixa no momento da pesquisa. 
Circulação de pessoas: devido a sua proximidade às lojas de vestuário e livrarias 
circulação de pessoas é de média para alta.  

 



 

   
Figura 05: Observa-se a 
calçada danificada e sem 
rampa na interseção com a 
rua Barroso. Fonte: Acervo 
Próprio. 

Figura 06: Ocupação da 
calçada por vendedores 
ambulantes. Fonte: Acervo 
próprio. 

Figura 07: Observa-se a 
presença de estacionamentos 
dois lados da rua, dificultando 
o tráfego de pedestres. Fonte: 
Acervo Próprio. 
 

 
As figuras 05 e 06 apresentam detalhes das condições das calçadas desta via. Na 

figura 05, observa-se a deterioração da calçada devida à falta de manutenção, além do 
tamanho inadequado conforme legislação e inclinação para cadeirantes. Na figura 06, 
comprova – se a presença de vendedores ambulantes se tornando um obstáculo para o 
caminhar. 
 
RUA BARROSO 

Esta via recebeu conceito D, pois: 
Estacionamento: não foi observado carros sobre as calçadas, no entanto, foi encontrado 
dificuldades para a travessia de pedestres, já que há muitos carros estacionados na esquina 
e sobre as faixas de segurança. 
Largura da calçada: em alguns trechos foram observados a largura de aproximadamente 
1,5 m de espaço circulável já em outros trechos apenas 0,80 cm; 
Sinalização: quase insistente e as que foram observadas estavam semi-apagadas ou 
irregulares. Nas proximidades da biblioteca pública há piso tátil, porém, em mau estado de 
conservação e soltando do chão; 
Obstáculos/ambulantes: uma grande quantidade de ambulantes, placas e postes sobre a 
calçada, o que ocasiona a obstrução do passeio, dificultando a travessia dos pedestres e a 
circulação; 
Rampas/alinhamento: as rampas encontradas estão em desalinhamento e encontram-se 
de forma precária; 
Lixo/entulho: não há. Com exceção das barracas dos ambulantes.  
Circulação de pessoas: alta na área próxima da biblioteca estadual e vai enfraquecendo a 
medida que se afasta; 



 

  
Figura 08: piso tátil em metade da calçada e 
um espaço de circulação dos pedestres e 
cadeirantes. Fonte: Acervo Próprio. 
 

Figura 09: nota-se lixo e entulho na calçada o 
que dificulta a circulação dos pedestres. 
Fonte: Acervo Próprio. 

Na figura 08 observa-se irregularidades cometidas por órgãos administrados pelo 
poder público, o piso tátil, essencial para portadores de deficiência visual encontra-se, 
apenas em uma pequena parte do calçamento. Na figura 09 há lixo e depósitos de entulhos, 
além de um prédio ter se apropriado de boa parte da calçada o que obstrui a esquina e a 
rampa de acesso. 

 
RUA 10 DE JULHO 

O trecho pesquisa desta via recebeu conceito C, pois: 
Estacionamentos: é possível encontrar carros estacionados nas calçadas, principalmente 
na área do hospital abandonado.  Devido à alta ocupação ao longo do dia é possível 
encontrar dificuldade dos pedestres em atravessar a rua devido a carros estacionados nas 
esquinas e sob as faixas de travessia.    
Largura da calçada: aproximadamente 2 m de espaço físico. 
Sinalização: apesar de ser uma área turística, devido sua proximidade com o Teatro 
Amazonas e a Igreja de São Sebastião, não é possível encontrar sinalização em boas 
condições, além ser quase inexistente. 
Obstáculos/ambulantes: os obstáculos notados são referentes a carros e buracos. 
Rampas/alinhamento: as rampas são quase inexistentes, além de desalinhadas e mal 
sinalizadas. 
Lixo/entulho: não foram encontrados. 
Circulação de Pessoas: com exceção da Área do Teatro, as outras encontram se com 
circulação de baixa para média.  



 

  
Figura 10: Observa-se calçada com 
adequado padrão de acessibilidade na 
lateral do Teatro Amazonas. Fonte: 
Acervo Próprio. 

Figura 11: Observa-se adequado padrão de 
acessibilidade ao redor do teatro Amazonas. 
Fonte: Acervo Próprio. 

Por tratar se do principal ponto turístico da cidade área ao redor do Teatro 
Amazonas encontrasse em boa qualidade e bem acessível. Calçadas largas e sem 
obstruções se apresentam ao longo do caminho. Porém, a iluminação ainda é precária, 
devido encontrar se no alto dos postes voltada para as vias, assim como, em toda a cidade 
em que se tem a prioridade o asfalto e não as calçadas.  
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Conflitos e Impedimentos nas Calçadas C D D C B 

Conflitos e Impedimentos nas Interseções C D D D C 

Estética do Local (Agradabilidade) B C D D C 

Possibilidade de Quedas e Ferimentos dos 
Pedestres 

B D D D C 

Percepção de Segurança B D C C C 

Níveis de Serviço C D D C C 

Nota Geral para o trecho C D D D C 
Tabela 02: Conceito Geral para NQS e NS da avaliação. Fonte: Acervo Próprio. 
 

Os Níveis de Qualidade de Serviço e os Níveis de Serviço como 
apresentados pela tabela são consideravelmente baixos em diversos aspectos. Em 
todos os trechos pesquisados, não houve nenhum quesito em que a nota não foi 
abaixo de “C”, o que mostra uma deficiência em todos os elementos considerados 
nesta pesquisa. As ruas Eduardo Ribeiro e 10 de Julho foram as que mostraram 
melhor desempenho na pesquisa, porém, em nenhum momento apresentam as 
condições ideais para a circulação de pessoas. Em oposição às ruas 7 de setembro, 
Henrique Martins e Barroso foram as que obtiveram as piores notas nos quesitos 



 
trabalhados nesta pesquisa. Conforme a figura 12 apresenta, as vias pesquisadas e 
respectivos conceitos, por quarteirão é possível ter mais precisão nos conceitos que 
foram obtidos por cada rua. 
 

 

Figura 12: Nota geral por trecho. Org.: Autor. 

 
O mapa da figura acima apresenta os trechos de vias investigados nesta pesquisa. 

Como destacado anteriormente, eles foram escolhidos aleatoriamente, porém, distribuídos 
por diferentes pontos do centro histórico e comercial da cidade. Apresenta (em pequenos 
traços) os cruzamentos e, portanto, os limites dos quarteirões. Como também pode ser 
notado, traz o conceito atribuído a cada quarteirão. Interseções em que cada uma delas 
definirá um conceito para cada trecho e que, portanto, permite certo nível de generalização 
para todo o resto da área central. 

Em todas as vias faltam guias tátil para deficientes visuais. Em vias utilizadas pelo 
transporte coletivo, os ônibus dividem espaço com os carros e não há abrigo para os 
passageiros. Apesar de alguns estabelecimentos possuírem rampas para compensar o 
desnível entre as calçadas, elas são muito íngremes, tortas ou possuem buracos, 
dificultando o acesso de portadores de mobilidade reduzida. 

As faixas de pedestres estão apagadas, em alguns pontos há obras que obrigam os 
pedestres usarem as vias, a calçada efetiva é muito estreita e se torna um ambiente 
perigoso para pedestres e deficientes visuais. Há muitos obstáculos nas calçadas e falta 
fiscalização para impedir, a sinalização está colocada de forma inadequada, a possibilidade 
de quedas e ferimentos é alta, principalmente em dias de chuva, pois, os pedestres podem 
cair e se machucar seriamente devido a péssimas condições de certos pontos com a 
presença de buracos e drenagem inadequada.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do princípio do centro ser uma região de importância para a cidade de 
Manaus, o presente trabalho procurou analisar a qualidade do ambiente de circulação de 
pedestres nos trechos da área central de Manaus, tendo como metodologia a tabela de 



 
avaliação do nível e qualidade do serviço, proposta por Sarkar, 1995. Método que se divide 
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.  

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 analisarmos de um ponto 
de vista mais técnico, resultados parecidos irão se apresentar revelando do mesmo modo a 
precariedade do Sistema de calçadas da área central de Manaus. 

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 da cidade de Manaus e gerar um estudo futuro mais 
abrangente.  

Segundo Barros (2013), 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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