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MOBILIDADE A PÉ

AN P

A cidade é um organismo vivo que está em constante transformação. 
As pessoas interferem e alteram o ambiente de modo permanente, 
gerando consequências muitas vezes não planejadas diante do que 
foi projetado. O advento do automóvel pós-Revolução Industrial per-
mitiu o alcance de maiores distâncias em um menor espaço de 
tempo. Logo, os investimentos em infraestrutura rodoviária bem como 
o aumento da capacidade de consumo e uso intensivo do automóvel 
modificaram as formas urbanas, condicionando-as a uma expansão 
horizontalizada das cidades chamada de dispersão urbana.

Com o crescimento das cidades, vieram as problemáticas resultantes, 
comprometendo serviços de transporte coletivo, além da distribuição 
de água, energia e coleta de esgoto. Além disso, ao moldar os espa-
ços urbanos para atender à escala de veículos motorizados (individu-
ais e coletivos), foram reduzidas as oportunidades para o pedestria-
nismo como forma de deslocamento (Gehl, 2013).

Ademais, na condição de um importante modo de locomoção, a 
dimensão do caminhar é considerada fator essencial na criação de 
“comunidades vivas”, incentivando interações de vizinhança, tornan-
do o ambiente urbano um lugar mais agradável e seguro para viver 
(Cambra, 2012). Nesse contexto, Jan Gehl afirma que “reforça-se a 
potencialidade para a cidade tornar-se viva, sempre que mais pes-
soas se sintam convidadas a caminhar, pedalar ou permanecer nos 
espaços da cidade” (Gehl, 2013, p. 3).
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A busca por uma cidade com mais vitalidade, segura e saudável é 
uma tendência mundial. Projetos recentes de regeneração urbana, 
principalmente na Europa e na América do Norte, mostram como um 
ambiente urbano pode se tornar mais agradável se estes oferecem 
experiências atrativas para as pessoas.

Belo Horizonte é um exemplo esclarecedor desses processos. Trata-
se de uma cidade relativamente jovem (inaugurada em 1897), que foi 
planejada sob preceitos modernistas para simbolizar o início da era 
republicana no Brasil. Poucas décadas após a sua inauguração, a 
ocupação já ultrapassava os limites do planejamento. Assim como 
diversas outras metrópoles brasileiras, sobretudo a partir da década 
de 1960, a cultura automobilística influenciou o desenho urbano 
para atender o fluxo veicular e a expansão territorial da cidade (Car-
doso, 2007).

Por outro lado, com o esvaziamento e degradação do centro, projetos 
de requalificação urbanística e ambiental nos anos 2000, principal-
mente, buscaram a retomada de espaços públicos pela população de 
modo a tornar a área central um ambiente de encontro e circulação de 
todos. Desse modo, o pedestre, timidamente, vem ganhando visibili-
dade e espaço em pautas de políticas de mobilidade de Belo Horizon-
te, o que se manifesta, ainda que pontualmente, em ações e projetos 
promovidos pelo poder público municipal.

Por outro lado, para que o pedestre ganhe mais expressividade na 
mobilidade da cidade, Methorst et al. (2010) sugerem que, para criar 
espaços urbanos amigáveis ao pedestre, é necessário conhecer suas 
necessidades, desejos e habilidades, além das características da 
caminhada. Somente após a compreensão dessas propriedades é 
possível elaborar boas políticas e projetar, construir e manter instala-
ções adequadas para pedestres e residentes. A mensuração dessas 
características é uma forma de compreender melhor o pedestre e o 
espaço no qual ele circula.

Partindo desse conceito, surge o termo “caminhabilidade” – prove-
niente do inglês walkability – que, basicamente, pode ser definido 
como a qualidade de um ambiente de caminhada, ou do ambiente 
dos pedestres (Park, 2008). Nesse sentido, é preciso que se criem 
condições para que pessoas se sintam convidadas a circular, perma-
necer e se socializar nas ruas. Para tanto, faz-se necessária a compre-
ensão do ambiente pedonal através do desenvolvimento e aplicação 
de metodologias que auxiliem na tomada de decisões. Nesse contex-
to, este artigo tem como objetivo desenvolver um índice de caminha-
bilidade para Belo Horizonte.
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A CAMINHABILIDADE COMO FERRAMENTA DE 
SUSTENTABILI(CI)DADE

A reversão do cenário tradicional de precarização da mobilidade 
ativa de forma inequívoca passa (mas não somente) por investimen-
tos em meios mais sustentáveis de locomoção, porém considerando 
os anseios e necessidades da população. De modo mais específico, 
a busca por padrões de mobilidade urbana sustentável está associa-
da a investimentos (efetivamente qualitativos) em modos de trans-
porte público coletivo (ônibus, metrô etc.) e em modalidades não 
motorizadas componentes do transporte ativo. Mas também, está 
associada ao (re)planejamento de padrões de uso e ocupação do 
solo, na medida em que, a partir da flexibilização desses padrões, 
sobretudo nas periferias das grandes cidades, o fomento a usos 
mistos pode acarretar uma maior proximidade entre origens e desti-
nos dos cidadãos, o que, por sua vez, tende a gerar menor pressão 
sobre os sistemas de transporte público bem como sobre o sistema 
viário municipal, pois viagens mais curtas podem ser realizadas a 
partir de modos de transporte ativos.

Nesse contexto, a mobilidade urbana sustentável passa a ser com-
preendida como um atributo da cidade, não estando associada exclu-
sivamente à disponibilidade (e respectivas características) de siste-
mas de transporte e de circulação. Em outras palavras, é a cidade que 
deve ser, de fato, sustentável, sendo a mobilidade um dos componen-
tes desta condição.

Destarte, o conceito ora proposto de “sustentabili(ci)dade” (que 
congrega os conceitos de sustentabilidade, cidade, mobilidade e 
acessibilidade) se baliza na premissa de que o espaço urbano pode 
se tornar mais democrático e inclusivo caso seja (re)pensado, (re)
planejado e (re)construído a partir de processos que viabilizem 
condições de acessibilidade e mobilidade espaciais mais igualitá-
rias à população, de modo a propiciar uma maior apropriação dos 
espaços públicos e acesso às diversas oportunidades oferecidas 
pelas cidades.

Ademais, em consonância com o artigo 2º do Estatuto da Cidade, 
que entende como cidade sustentável aquela que garante o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
a ideia aqui defendida de sustentabili(ci)dade pressupõe a transfor-
mação/adaptação do espaço das cidades para que todos os cida-
dãos tenham seus anseios e necessidades de deslocamento para 
acesso a oportunidades (de trabalho, estudo, consumo etc.) favore-
cidos e facilitados pela cidade. Importa ressaltar que o conceito, por 
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se apoiar fundamentalmente na democratização da acessibilidade, 
prioriza a melhoria das condições de circulação de pedestres (e tam-
bém ciclistas), conquanto, ainda que em níveis muito distintos, usu-
ários das modalidades motorizadas de transporte (individual e cole-
tivo) desfrutam tradicionalmente de algum privilégio (notadamente a 
partir da dotação de infraestruturas de suporte a cada um dos 
modos em questão) comparativamente aos cativos do transporte 
ativo. Acredita-se, então, que as cidades devem ser adaptadas para 
favorecer prioritariamente pedestres e ciclistas, historicamente 
negligenciados nas políticas públicas setoriais, especialmente nas 
grandes cidades brasileiras.

Nesse contexto, estudos sobre a caminhabilidade permitem que 
gestores compreendam melhor o ambiente pedonal, analisando 
suas fragilidades e potencialidades, viabilizando o foco dos esforços 
onde é necessário melhorar para então tornar as cidades mais 
amigáveis ao pedestre.

Os primeiros estudos realizados para avaliar o ambiente de pedestres 
surgiram a partir do conceito de nível de serviço, originário da enge-
nharia de tráfego (Transportation Research Board, 2000). Fruin (1971), 
por sua vez, foi um dos primeiros pesquisadores a utilizar o conceito 
de nível de serviço para projetar espaços para pedestres. Inspirados 
no seu trabalho, alguns estudos foram desenvolvidos nesta área 
(Pushkarev, 1975; Transportation Research Board, 2000), consideran-
do a mesma classificação de nível de serviço desenvolvida pelo autor, 
porém contendo diferentes graduações numéricas, já que os valores 
estabelecidos refletem características específicas de cada espaciali-
dade onde foram desenvolvidos (Malatesta, 2007).

Cambra (2012), no entanto, destaca que esse tipo de classificação 
pedonal pode trazer resultados que não refletem a real qualidade de 
um ambiente para a caminhada, dado que tais métodos não conside-
ram a imprevisibilidade das ações do pedestre. Dessa forma, novas 
linhas de pesquisa surgiram, pois percebeu-se a necessidade de pro-
duzir modelos que traduzam tanto as características objetivas quanto 
as subjetivas da caminhada.

Bradshaw foi um dos pioneiros no desenvolvimento de um méto-
do para se avaliar a qualidade do espaço para pedestres, tendo 
como referência a ideia de “caminhabilidade” ou walkability (Bra-
dshaw, 1993). O conceito de caminhabilidade é relativamente 
novo e ainda não existe um consenso a respeito dele (Neto, 
2015). Segundo a Online TDM Encyclopedia, a caminhabilidade 
reflete o conjunto das condições de uma viagem a pé em deter-
minada área, podendo ser avaliada em diferentes escalas (Victoria 
Transport Policy Institute, 2017).
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Leslie et al. (2006) definem caminhabilidade como a mensuração da 
influência do ambiente construído e do uso do solo na escolha da 
caminhada por moradores de uma determinada área, seja ela para o 
lazer, deslocamento para o trabalho ou acesso a serviços. Abley e 
Turner (2011) resumem o conceito em outras palavras como a medida 
do quão um ambiente construído é “amigável ao pedestre”. Isto 
posto, inegavelmente, a oferta de condições adequadas de caminha-
bilidade é condição sine qua non para o alcance de padrões mais 
sustentáveis de mobilidade urbana e, em última análise, para o 
fomento da sustentabili(ci)dade.

METODOLOGIA

Índices de caminhabilidade são instrumentos que contribuem para o 
reconhecimento do modo a pé como meio de transporte, podendo 
servir como base para o planejamento de políticas públicas e planeja-
mento orçamentário de comunidades ou cidades. A seguir é apresen-
tada a metodologia para o desenvolvimento de um índice de caminha-
bilidade que atenda às condições locais prevalecentes na cidade de 
Belo Horizonte em atendimento ao objetivo geral deste trabalho.

Seleção dos indicadores

A seleção dos indicadores consiste na primeira etapa do processo de 
elaboração do índice de caminhabilidade. Um índice é formado de 
acordo com o objetivo de aplicação (análise de mercado imobiliário, 
análise de transportes, na área de saúde), localidade onde vai ser 
aplicado (questões culturais e antropométricas são relevantes) e esca-
la de análise (considerando uma cidade, bairro ou segmento de rua). 
Segnestam (2002) chama atenção para o fato de que não existe um 
único conjunto de indicadores, havendo diferentes combinações 
específicas para cada público-alvo e objetivos a serem atendidos. 
Logo, o desenvolvimento de índices de caminhabilidade específicos 
para determinadas espacialidades se faz necessário pelo fato de que 
cada localidade possui características singulares, sejam elas de cará-
ter ambiental, cultural ou sociodemográfico, que interferem na forma 
como o espaço urbano deve ser moldado e utilizado, sendo que o 
índice deve ser capaz de traduzir tais especificidades.

Tendo esses fatores em mente, o processo de seleção do conjunto de 
indicadores constituiu-se de duas etapas:
(i) seleção de indicadores de maior relevância na literatura nacional 

e internacional;
(ii) seleção de indicadores que representem demais características 

singulares da espacialidade e que não foram contempladas na 
etapa anterior.
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Seleção de indicadores de maior relevância na literatura 
nacional e internacional

Existem determinados aspectos da caminhabilidade que são essenciais, 
independentemente da espacialidade analisada. Com o intuito de se 
obter os indicadores de maior relevância, o trabalho iniciou-se a partir de 
uma pesquisa a respeito de índices existentes tanto na literatura nacional 
como internacional. Nesse sentido, a relevância foi relacionada com a 
frequência com que os indicadores são citados na literatura.

Durante a pesquisa, foram filtrados aqueles índices com determina-
dos critérios que se assemelhassem à análise proposta que consiste 
em elaborar um índice voltado para a análise de transportes (mais 
especificamente, pedestres), considerando a escala da rua.

A pesquisa de índices incluiu aqueles que mais se assemelhassem à 
escala (foram pesquisados trabalhos que apresentassem uma análise 
considerando o bairro ou a rua) e objetivos (somente foram pesquisa-
dos trabalhos com análise a respeito de pedestres) da pesquisa pro-
posta. Seria possível restringir o universo de índices filtrando-os 
também pela ferramenta de coleta de dados que mais se assemelhas-
se à proposta, porém, alguns trabalhos com o uso de ferramentas 
distintas possuíam indicadores que poderiam ser trabalhados de dife-
rentes maneiras, logo, optou-se por não fazer tal distinção.

Após a filtragem, foram selecionadas 24 pesquisas, entre nacionais e 
internacionais, relativas à avaliação do ambiente de pedestres. São 
nove indicadores brasileiros, oito estadunidenses, dois portugueses, 
um britânico, um sueco, um japonês, um canadense e um australiano. 
Os índices foram classificados quanto ao ano, localidade, escala e 
ferramenta utilizada na avaliação.

Após realizada a pesquisa dos índices, todos os indicadores de cada 
índice foram catalogados e agrupados entre seus semelhantes. No 
total, foram identificados 79 indicadores diferentes. Alguns dos traba-
lhos analisados estão em inglês, logo, a tradução foi executada de 
acordo com a interpretação dos autores.

Ao catalogar todos os indicadores foram encontrados desafios, já que 
pesquisadores abordam um mesmo tema de maneiras diversas. Alguns 
autores englobam a análise de diversos elementos em um único indica-
dor, como Khisty (1994) e Ferreira e Sanches (2001). Nesses casos, o 
indicador foi desmembrado em seus diversos aspectos analisados.

Após a tabulação, os indicadores identificados como os de maior 
ocorrência na pesquisa foram selecionados. Foram considerados 
somente aqueles que foram mencionados em pelo menos 25% das 
pesquisas, totalizando 26 indicadores. Na figura 1 é apresentado um 
resumo dos indicadores selecionados.
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Figura 1 
Indicadores identificados como os de maior ocorrência na pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.

Características singulares de Belo Horizonte

A segunda etapa da seleção dos indicadores consistiu em selecionar 
indicadores que representassem as demais características da capital 
mineira, além dos atributos já previamente selecionados na literatura.

Importa ressaltar que, dentro de uma cidade, uma regional, um bairro 
ou até mesmo uma rua, há uma grande heterogeneidade de padrões 
construtivos de calçadas e espaços para pedestres. Buscou-se, 
então, fazer um panorama geral dos principais problemas e potencia-
lidades do ambiente construído de Belo Horizonte. Para tal, foi elabo-
rado um relatório das calçadas e espaços de pedestres em Belo 
Horizonte com registros de pelo menos uma área de cada uma das 
nove regionais administrativas do município, de modo a caracterizar 
os espaços destinados aos pedestres na cidade.

Segundo Baptista Neto (2012, p. 81), “a observação é a base de toda a 
investigação no campo social, podendo ser utilizada em trabalho científico 
de qualquer nível, desde os mais simples estágios até os mais avançados”.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2019 - 2º quadrimestre

80

A figura 2 apresenta alguns exemplos dos registros realizados. Na figu-
ra, observa-se um trecho da rua Bonfim na regional Noroeste da cidade. 
Percebe-se a predominância de calçadas estreitas, sem manutenção, 
com obstáculos ao longo do passeio, como postes de luz ou veículos 
estacionados na calçada. Como consequência, muitos pedestres circu-
lam no leito carroçável. Praticamente não há arborização na região.

Figura 2 
Rua Bonfim, Belo Horizonte

Fonte: Acervo fotográfico produzido pelos autores.

O relatório fotográfico do ambiente pedonal de Belo Horizonte corres-
ponde a apenas uma pequena amostra dos diversos cenários viven-
ciados por pedestres na cidade, mas que possibilita uma melhor 
caracterização dos espaços de circulação na cidade.

No estudo, algumas características do ambiente construído merecem des-
taque. Dentre elas estão a irregularidade nas calçadas, constatada em 
todas as regionais. O fato de a manutenção das calçadas ser de respon-
sabilidade dos proprietários dos imóveis faz com que haja uma desconti-
nuidade em termos de conservação, sinalização tátil e desnivelamentos.

A topografia também merece destaque na análise da caminhabilidade em 
Belo Horizonte, que é conhecida por sua declividade acidentada em diver-
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sos pontos da cidade. De acordo com estudos do Instituto de Geociências 
da UFMG (IGC/UFMG) em parceria com o Instituto de Políticas de Trans-
porte e Desenvolvimento – ITDP Brasil – e com a BHTrans, cerca de 45% 
das vias de Belo Horizonte possuem declividades acima do valor estabele-
cido como declividade máxima permitida para rampas em travessia de 
pedestres pela NBR 9050:2015, que é de 8,33%. Este dado indica que Belo 
Horizonte é uma cidade relativamente amigável ao pedestre, topografica-
mente falando, diferentemente do que o senso comum pressupõe, já que 
mais da metade (55%) das vias possui declividades inferiores ao estabele-
cido pela norma. Ainda assim, é justificável a adoção do atributo, de forma 
a estabelecer rotas com menores declividades para o pedestre e quebrar 
paradigmas existentes com relação à topografia de Belo Horizonte.

A proteção contra intempéries foi identificada como um fator relevan-
te para a caminhada. De acordo com Pinheiro e Naghettini (1998), o 
clima de Belo Horizonte é quente e temperado, podendo haver fortes 
precipitações no verão, principalmente nos meses de dezembro e 
janeiro. Em Belo Horizonte, anualmente, são relatados prejuízos 
advindos das enchentes nas épocas de chuva. Ruas protegidas com 
árvores ou com proteções de marquises e toldos, além de um sistema 
de drenagem pluvial, podem oferecer melhor conforto aos pedestres.

Infraestrutura voltada para o incentivo ao uso de bicicletas também foi con-
siderado um fator relevante da caminhabilidade de Belo Horizonte, pois 
requer menos espaço para o transporte de usuários, impacta menos no 
ambiente urbano e influencia na retomada dos espaços públicos. A presen-
ça de ciclovias e/ou ciclofaixas ainda agrega mais segurança para os 
pedestres, pois ela forma uma barreira de proteção entre a calçada e os 
veículos, além de melhorar a visibilidade para o pedestre e para o motorista 
no momento da travessia. O investimento em infraestrutura cicloviária em 
Belo Horizonte é recente e o uso da bicicleta vem se intensificando após da 
criação de políticas públicas, com destaque para o Pedala-BH. De acordo 
com Viola (2017, p. 65), a construção de infraestrutura cicloviária “resulta 
tanto em uma geração de viagens quanto na geração de demanda”.

Considerando a análise do ambiente pedonal de Belo Horizonte por meio 
do relatório fotográfico, os indicadores obtidos a partir da primeira etapa 
se mostraram representativos para a espacialidade em questão. Foram 
incorporados ao índice mais dois indicadores para melhor representação 
da espacialidade: infraestrutura cicloviária e infraestrutura pluvial.

ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE

Após a seleção dos indicadores, os atributos foram organizados para 
compor o índice. Os atributos “existência de calçada” e “obstáculos” 
estão diretamente relacionados com a “largura efetiva da calçada”, por-
tanto, esses dois indicadores foram eliminados da composição do índice, 
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considerando que já estão incorporados na análise da largura da calça-
da.Nesse estudo, optou-se por analisar quadras e interseções separada-
mente. O atributo “dispositivos de melhoria da acessibilidade” é analisa-
do separadamente na calçada e na interseção. O atributo “conectividade 
ou directividade da caminhada” também foi separado em um indicador 
para calçada, analisando o tamanho da quadra, e outro para a interse-
ção, analisando o número de ruas em uma interseção. Optou-se por 
analisar o atributo “vegetação” apenas com relação à arborização da rua, 
e o nome desse atributo foi alterado para “arborização”.

O item “sinalização de segurança” refere-se à existência de sinalização 
apropriada (incluindo placas, semáforos para veículos e pedestres, sinali-
zação horizontal e alertas sonoros) a fim de se evitar conflitos entre pedes-
tres e motoristas. Este item possui correlação com o atributo “segurança 
em interseções” e, portanto, optou-se por não o incluir no índice.

Os indicadores foram classificados em temas de maior abrangência, 
a saber: acessibilidade (ou acesso à travessia), atratividade, conecti-
vidade, conforto, seguridade, segurança viária, uso do solo e traves-
sia. No quadro 1 é apresentada a seleção de indicadores que com-
põem o índice de caminhabilidade para Belo Horizonte. Um código de 
identificação (ID) foi estabelecido para cada atributo para facilitar o 
tratamento dos dados em etapas posteriores.

Quadro 1 
Índice de caminhabilidade de Belo Horizonte

Categoria Indicador ID

Acessibilidade Largura efetiva do passeio a1

Conservação do pavimento da calçada a2

Desníveis na calçada a3

Sinalização tátil a4

Topografia a5

Atratividade Atratividade visual b1

Permeabilidade visual b2

Arborização b3

Limpeza b4

Poluição b5

Conectividade Tamanho da quadra c1

Acesso ao transporte público c2

Infraestrutura cicloviária c3

Conforto Bancos para assentar d1

Proteção contra intempéries d2

Infraestrutura pluvial d3

Continua
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Quadro 1
Categoria Indicador ID

Segurança 
pública

Presença de pedestres (seguridade) e1

Iluminação e2

Segurança 
viária

Possibilidade de conflito entre pedestres e veículos na calçada f1

Barreira de proteção (buffers) f2

Largura do leito carroçável f3

Velocidade dos veículos f4

Uso do solo Uso misto do solo g1

Parques e áreas verdes a uma distância caminhável g2

Travessia Acesso à travessia h1

Número de ruas na interseção h2

Sinalização na travessia h3

Nível de desempenho dos indicadores

A segunda etapa de elaboração do índice consistiu em determinar os 
níveis de desempenho a serem atribuídos a cada indicador e definir como 
cada um seria mensurado. O nível de desempenho foi estabelecido a par-
tir da atribuição de uma nota que é dada ao indicador. Buscou-se desen-
volver uma metodologia de avaliação fácil e intuitiva, considerando, sem-
pre quando possível, a análise qualitativa dos elementos para que o 
método seja acessível e de rápida execução. Por esse motivo, optou-se 
por utilizar o formato de questionário para a avaliação dos atributos. Os 
critérios foram estabelecidos com base na literatura, conforme destacado 
anteriormente, nas normas da ABNT e leis do município de Belo Horizonte.

Tratamento dos dados

Após a medição das variáveis é necessária a normalização dos resul-
tados para ajustá-los para a mesma escala. A normalização de valores 
é proposta por Eastman e Jiang (1995), pela equação 1:

Xi = 
 (Rmax-Ri)  

X IN (eq. 1)
 Rmax-Rmin)
Sendo:
NC = Nota final da categoria;

An = Somatório da nota dos indicadores da categoria;
n = Número de indicadores da categoria.

A média de todas as categorias apresenta a nota final do índice de 
caminhabilidade para cada segmento. O quadro 2 mostra a classifica-
ção que corresponde a cada faixa do índice de caminhabilidade, 
incluindo suas cores correspondentes.
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Quadro 2 
Classificação do índice de caminhabilidade

Índice de caminhabilidade Classificação

81 a 100 Péssimo

61 a 80,99 Ruim

41 a 60,99 Regular

21 a 40,99 Bom

0 a 20,99 Ótimo

A CAMINHABILIDADE EM BELO HORIZONTE

Este artigo teve como objetivo específico selecionar uma espacialida-
de de Belo Horizonte para a aplicação da metodologia desenvolvida. 
A área selecionada refere-se ao perímetro estabelecido no Concurso 
Acessibilidade Para Todos1 para o lote 2, referente a um trecho da rua 
Padre Eustáquio, na regional Noroeste da cidade, incluindo seu entor-
no (figura 3). A rua Rio Pomba, a rua Três Pontas e a rua Padre Eus-
táquio combinadas formam um binário e representam um importante 
corredor de ligação da regional Oeste ao centro da cidade.

Figura 3 
Identificação dos segmentos da área de estudo

Fonte: Elaborado pelos autores.

1.  Concurso promovido, em 2016, pela WRI Brasil Cidades Sustentáveis, em parceria com a BHTrans (den-
tre outras entidades). O seu objetivo foi promover o transporte ativo, superando ou minimizando os pro-
blemas de acessibilidade existentes em três perfis de locais da capital mineira: trechos com alta declivida-
de, com calçadas estreitas ou em estação de integração de transporte coletivo. Os autores deste artigo 
integraram a equipe que apresentou a proposta de requalificação vencedora para o lote 2 do concurso, 
selecionado por apresentar trechos com calçadas estreitas da regional Noroeste de Belo Horizonte.
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Na verificação in loco é analisado cada segmento, atribuindo notas 
individuais para o lado esquerdo e direito da calçada de cada quadra. 
No total, são 21 segmentos de calçada que se referem ao espaço da 
rua destinado a pedestres entre dois cruzamentos, levando em consi-
deração somente um dos lados da calçada. As 26 travessias localiza-
das na área de estudo também foram analisadas individualmente. Na 
figura 4 são apresentados todos os trechos com identificação por 
meio de numeração da espacialidade analisada.

Nas interseções, cada travessia é analisada separadamente. A coleta 
de dados de todos os segmentos analisados foi realizada no dia 25 de 
janeiro (quinta-feira), entre o horário de 14:00 e 16:00 horas. Como 
ferramentas, uma trena de medição e uma máquina fotográfica foram 
necessárias para registrar os atributos identificados.

Figura 4 
Identificação dos segmentos da área de estudo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Análise dos resultados
Após a coleta e tabulação dos dados, os mesmos foram inseridos no 
software ArcGIS 10.4 para a realização da análise espacial. Todos os 
segmentos receberam um número de identificação (ID) e os resultados 
do índice de caminhabilidade foram inseridos dentro do software manu-
almente em formato tabular. Os resultados do índice foram diferencia-
dos por um esquema de cores de acordo com a nota alcançada, com 
base nas referências definidas anteriormente. Por fim, os mapas gera-
dos foram exportados em formato de figura para apresentação.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2019 - 2º quadrimestre

86

A partir da análise por categorias foi possível identificar os segmentos 
de maiores deficiências e potencialidades da região. Considerando 
somente a análise dos segmentos de calçada, seis das sete catego-
rias obtiveram notas finais acima dos 50 pontos, indicando a necessi-
dade de melhorias em praticamente todos os quesitos (figura 5).

Figura 5 
Identificação dos segmentos da área de estudo

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir da análise da nota final do índice de caminhabilidade é possí-
vel identificar os segmentos com maiores e menores potenciais para 
a caminhada na área de estudo. Em torno de 52% dos segmentos 
obtiveram notas classificadas como “regular” e 43% dos segmentos 
foram classificados como “ruim”. Estas duas classificações, se soma-
das, totalizam 95% dos segmentos analisados, o que indica a neces-
sidade de melhorias da área de estudo (figura 6).

Figura 6 
Segmentos agrupados por classificação de caminhabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.
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A partir da análise espacial dos dados é possível aferir que os seg-
mentos com piores notas estão localizados nas ruas Três Pontas, Rio 
Pomba e Bom Sucesso principalmente (figura 7). São segmentos 
localizados em vias de grande circulação de veículos, em condições 
desfavoráveis de circulação de pedestres. O tipo de uso do solo nes-
sas ruas é predominantemente residencial, as edificações possuem 
indícios de falta de manutenção, não há nenhuma proteção contra 
intempéries e nem atratividade visual. No entanto, há circulação de 
pessoas nessas ruas devido principalmente à presença de PED (pon-
tos de embarque e desembarque).

Figura 7 
Análise espacial dos resultados do índice de caminhabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

O segmento 10 obteve a pior nota, com 72,74 pontos (figura 8). O 
trecho é caracterizado por dimensões estreitas de calçada, diversos 
desníveis ao longo do percurso, falta de continuidade da sinalização 
tátil, em um ambiente sem qualquer permeabilidade ou atratividade 
visual. As edificações do segmento possuem indícios de vandalismo 
e carecem de manutenção. A iluminação durante a noite estava com 
defeito no dia da verificação in loco, o que contribuiu para a diminui-
ção da nota desse atributo no trecho.

Os segmentos de calçada da rua Padre Eustáquio não possuem con-
dições adequadas de acessibilidade e também estão localizadas em 
uma via de grande circulação de veículos. Porém sua classificação foi 
melhor que a das ruas Três Pontas, Rio Pomba e Bom Sucesso pelo 
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fato de os imóveis estarem em melhor estado de conservação e pos-
suírem uma maior variedade de uso das edificações, o que gera maior 
atratividade para a localidade.

Figura 8 
Segmento de calçada 10

Fonte: Elaborada pelos autores.

O único trecho com nota acima da regular foi o segmento 2, com 28,57 
pontos e classificado como “bom”. A rua em questão possui largura 
efetiva acima de dois metros, sem desníveis ou possibilidades de conflito 
entre veículos e pedestres. Possui variedade de usos das edificações, 
com estabelecimentos comerciais, residenciais, restaurantes e serviços. 
Está localizada em uma via de velocidade permitida de 30 km/h.

Com relação às travessias, dos 26 segmentos analisados, 19% obtive-
ram a classificação “péssimo” e 38% foram classificadas como “ruim”, o 
que corresponde a mais da metade das travessias em condições insatis-
fatórias de circulação (figura 9). Somente duas travessias – 116 e 119 – 
obtiveram ótima classificação. Essas travessias possuem faixa de segu-
rança, semáforo para pedestres, rebaixamento da calçada executado 
corretamente e estão localizadas em interseções de alta conectividade.
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Figura 9 
Travessias agrupadas por classificação

Fonte: Elaborado pelos autores.

DIAGNÓSTICO DE PRIORIDADES

Com base nas análises desenvolvidas por meio do índice de caminha-
bilidade, foram elaboradas algumas sugestões de ações na área de 
estudo por escala de prioridades. A escala de prioridades é aqui defi-
nida de acordo com a classificação obtida de cada atributo.

Os indicadores classificados como “péssimo” são considerados 
como insuficientes ou prejudiciais à caminhada e, portanto, definidos 
aqui como de alta prioridade, devendo ser objeto de ação de curto 
prazo. São eles: acessibilidade na travessia, largura efetiva do pas-
seio, sinalização tátil, bancos para assentar, infraestrutura cicloviária, 
poluição e permeabilidade visual.
a. Acessibilidade na travessia
 As interseções são áreas de conflito potencial entre pedestres e 

veículos. Com relação ao acesso às travessias, 22 das 26 traves-
sias analisadas foram consideradas inacessíveis. Recomenda-se o 
tratamento das interseções e travessias da área de estudo com a 
implantação de travessias em nível em vias de maior velocidade de 
veículos e com acesso ao transporte público (ruas Padre Eustá-
quio, Três Pontas e Rio Pomba) e o rebaixamento da calçada nas 
demais travessias. O uso das travessias em nível favorece a circu-
lação de pedestres, além de contribuir para a redução da velocida-
de. Atenção também deve ser dirigida para as linhas de desejo do 
pedestre. As travessias 123 e 124 não são estabelecidas como 
linhas seguras de travessia, pois não possuem nenhuma sinaliza-
ção, mas correspondem a caminhos realizados pelas pessoas que 
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passam por ali. Esses trechos, portanto, devem ser avaliados e 
considerados no tratamento das interseções.

b. Largura efetiva do passeio
 Com exceção dos segmentos 2 e 19, todos os outros receberam 

nota máxima no atributo largura efetiva do passeio que indica a 
insuficiência em um atributo básico que é a faixa livre de circula-
ção. O alargamento das calçadas é sempre recomendado, desde 
que haja viabilidade em sua execução. A transformação de um dos 
lados do estacionamento das ruas Lima Duarte e Bom Sucesso em 
calçada são uma solução para aumentar o espaço disponível para 
o pedestre nesses trechos. Como forma de otimização do espaço 
disponível ao pedestre sem que sejam feitas grandes intervenções 
recomenda-se, para os demais segmentos, a estratégia da criação 
de uma “rota acessível” em que pelo menos em um dos lados da 
calçada seja estabelecida uma faixa livre de circulação.

c. Sinalização tátil
 A sinalização tátil recebeu uma nota negativa principalmente pelo 

fato de não haver continuidade da sinalização entre lotes vizinhos. 
Se não há continuidade, a sinalização perde sua função. Isso 
acontece porque é de responsabilidade do proprietário do imóvel 
a conservação e manutenção da calçada e não de órgãos públi-
cos. Como forma de minimizar essa situação, recomenda-se que 
seja desenvolvido um projeto único de calçada para todo um seg-
mento de quadra, que deve ser encaminhado para os proprietários 
para que eles o executem. A fiscalização das calçadas deve ser 
feita com base em todo o segmento e não somente em edificações 
específicas.

d. Bancos para assentar
 Este atributo recebeu a nota máxima (100) por não existir nenhum 

banco na espacialidade. Mais do que um espaço de circulação, as 
calçadas são também potenciais áreas de convívio e permanência. 
Devido ao padrão estreito das calçadas, a implantação de mobili-
ário é um desafio, pois esse reduz ainda mais a faixa livre de circu-
lação. Recomenda-se a implantação de bancos nos segmentos 2 
e 19 e, sempre que possível, respeitando a faixa livre de circulação.

e. Infraestrutura cicloviária
 As ruas estreitas da espacialidade representam um desafio quando 

se pretende alargar calçadas e ainda incentivar o uso de bicicletas. 
Uma solução seria a implantação de ciclorrotas. A redução da velo-
cidade dos veículos por meio das travessias em nível, que corres-
pondem a espaços compartilhados entre veículos e bicicletas, 
favorece a sua implantação, caracterizada por meio de sinalização 
horizontal que alerta o motorista da presença de ciclistas na região.
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f. Poluição
 A poluição foi um item de destaque no índice pelo fato de haver 

uma grande circulação de veículos na espacialidade. A implanta-
ção de ciclorrotas e de travessias em nível são medidas que favo-
recem o transporte ativo e, consequentemente, desestimulam o 
uso de veículos motorizados, o que contribui para a redução da 
poluição. Recomenda-se também a análise da viabilidade de 
transferência da rota de algumas linhas de ônibus, principalmente 
para linhas metropolitanas, considerando que há um grande núme-
ro de linhas de ônibus que circulam na região (atualmente são 19 
linhas municipais, além das metropolitanas).

g. Fachadas permeáveis
 A atratividade de uma área está diretamente ligada com a fachada 

dos edifícios. O perfil arquitetônico da espacialidade é predomi-
nantemente residencial, com algumas ruas que abrigam casas 
datadas principalmente dos anos 1950 e 1960, compartilhando o 
espaço com edificações compostas por fachadas totalmente 
muradas. A escolha da construção de muros nas fachadas das 
edificações acontece por uma sensação de medo da população. 
Entretanto, apesar de tentarem se proteger com muros e paredes 
cegas, os moradores acabam criando o oposto, que são espaços 
urbanos mais inseguros. Em áreas com uso do solo mais variado, 
como a rua Padre Eustáquio, as fachadas são estreitas, o que é um 
ponto positivo, pois aumenta-se o número de vitrines e entradas. 
Porém, há muitos estabelecimentos comerciais fechados, o que 
contribuiu para que o segmento obtivesse uma nota negativa.
A escassez de fachadas ativas é um problema crítico da espacia-
lidade que contribui para a sensação de abandono das edifica-
ções. Acredita-se que a requalificação das calçadas e travessias 
contribui para a recuperação da vitalidade e, consequentemente, 
atrairá mais comerciantes para a região. Adicionalmente, recomen-
da-se a implantação de políticas fiscais de incentivo à ocupação 
por diferentes usos como comércio, escolas e restaurantes. Parce-
rias público-privadas por meio de doações ou desconto em mate-
riais podem contribuir para a recuperação das fachadas, valorizan-
do os imóveis e incentivando um maior adensamento da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o início dos anos 2000, as políticas de mobilidade de Belo Hori-
zonte foram majoritariamente voltadas para a circulação de veículos. 
Reorganizações do ambiente urbano direcionadas para o uso do 
espaço público e da circulação de pedestres podem ser percebidas 
principalmente após a concepção do Projeto Centro Vivo, por meio da 
execução de importantes obras de requalificação na área central.
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Verifica-se que o resgate das áreas urbanas é uma tendência mundial e 
Belo Horizonte é uma cidade com potencial para se tornar mais amigável 
para os pedestres. As calçadas constituem um valioso espaço podendo 
servir não somente para a circulação como também para a permanência 
e convivência. Foram identificados muitos avanços na infraestrutura 
pedonal da cidade, principalmente nos últimos 20 anos, porém, o modo 
a pé ainda tem pouca expressividade na pauta do planejamento urbano.

Basta circular pelas calçadas para constatar o resultado desse mode-
lo: de maneira geral, a caminhada em Belo Horizonte se dá em condi-
ções desfavoráveis de acessibilidade, segurança e conforto, o que faz 
levantar questionamentos sobre como a capital está sendo construída 
e que modelo de cidade queremos para o futuro.

A transformação das cidades se inicia a partir da produção de conhe-
cimento. É necessário entender quais são os atributos do ambiente 
construído que tornam uma rua melhor ou pior para caminhar. A quan-
tificação desses atributos, por meio de índices de caminhabilidade, 
possibilita a identificação dos principais pontos a serem corrigidos. E 
todas essas informações constituem uma importante ferramenta para 
trazer luz ao modo a pé e para fazer da caminhabilidade um instru-
mento de mobilidade urbana.

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um índice de cami-
nhabilidade que possibilite a avaliação da qualidade do ambiente de 
caminhada de Belo Horizonte. Foram identificados e qualificados os prin-
cipais atributos da literatura nacional e internacional, além da seleção de 
atributos que traduzissem demais particularidades da espacialidade.

A pesquisa se limitou à análise de apenas 21 segmentos e 26 interse-
ções, considerando que a verificação in loco para a análise da caminha-
bilidade é um método que despende tempo, recursos e pessoas para a 
coleta de dados. A análise, no entanto, se mostrou imprescindível, con-
siderando que alguns elementos relevantes para a caminhada como a 
conservação do pavimento da calçada, desníveis na calçada, as per-
meabilidades visuais, dentre outros, só podem ser avaliados ao nível da 
rua, e alguns dos atributos somente poderiam serem verificados pre-
sencialmente como a circulação de pedestres, a limpeza e a poluição.

A aplicação do índice proposto no entorno da rua Padre Eustáquio 
possibilitou uma maior compreensão dos atributos que influenciam a 
caminhabilidade na região. Os atributos que foram classificados como 
insuficientes na realidade estão interconectados de maneira cíclica. A 
falta de valorização do pedestre, com a intensa circulação de veículos, 
faz da área somente um local de passagem e não de permanência. A 
escassez de pessoas circulando nas ruas gera o isolamento das edi-
ficações com a clara separação entre privado e público por meio de 
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muros, além de desestimular o comércio na região, o que contribui 
cada vez mais para a degradação do espaço público.

Como um caminho para trabalhos futuros e evolução desta pesquisa, 
é proposto o desenvolvimento de metodologias de validação do índi-
ce e ponderação dos resultados. A validação pode se dar por partici-
pação popular ou também por meio de coleta de dados de uma 
grande amostra de segmentos, com alta variabilidade do ambiente 
construído. A ponderação dos resultados refere-se à atribuição de 
diferentes pesos conforme a importância do indicador, sendo execu-
tada na literatura por meio de questionários com a população ou 
através de pesquisa com especialistas.
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