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Via Binário do Porto

Foto: Beatriz Gomes Rodrigues



9

Apresentação

Aprimeira versão do Índice de Caminhabilidade (iCam) foi lançada em 
2016 pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP 

Brasil), resultante de uma parceria com o Instituto Rio Patrimônio da Huma-
nidade (IRPH) - órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro - e a Pública Arquitetos. 
Os indicadores foram discutidos e ajustados em encontros periódicos entre 
ITDP, IRPH e Pública durante o ano de 2015, paralelamente à aplicação piloto 
realizada no entorno da Praça Tiradentes, centro histórico do Rio de Janeiro.

A ferramenta encontrou boa receptividade dentre diversos públicos: de 
técnicos e gestores municipais a acadêmicos e organizações da socieda-
de civil. Ao longo de 2016 e 2017 o Índice foi objeto de discussões, apre-
sentações e oficinas. Destes encontros emergiram propostas para simpli-
ficar a coleta de dados, sistematizar as informações e aperfeiçoar alguns 
indicadores com o objetivo de aumentar seu potencial de aplicação nas 
cidades brasileiras.

Como resultado, o ITDP Brasil promoveu a revisão da ferramenta, que deu 
origem à versão 2.0 do iCam. Esta nova versão foi utilizada para avaliar um 
recorte do bairro Santo Cristo, na região portuária do Rio de Janeiro, cujo 
diagnóstico é apresentado nesta publicação. 

A escolha do Santo Cristo resultou de uma parceria pré-existente entre o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RJ) e o 
grupo Odebrecht, no contexto das intervenções urbanas da Operação Urba-
na Consorciada (OUC) da Região do Porto do Rio de Janeiro, chamada Porto 
Maravilha. Uma análise de viabilidade de corredor comercial na região foi 

O iCam é composto por 15 indicadores agrupados em 6 diferentes categorias. 

Índice de 
Caminhabilidade

Segurança 
Pública

Calçada

Mobilidade

Atração

Ambiente

Segurança 
Viária

conduzida pelo Sebrae-RJ em 2015 e uma segunda rodada de avaliação foi 
realizada em 2017. A aplicação do iCam complementa esta análise, conso-
lidando um diagnóstico da caminhabilidadeI após a implementação das 
intervenções urbanas da OUC e apresentando recomendações para a qua-
lificação do espaço dos pedestres na região. 

A descrição detalhada da metodologia e parâmetros utilizados nesta 
nova versão do iCam encontra-se na publicação Índice de Caminhabi-
lidade - Ferramenta 2.0.II
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Contexto

A Operação Urbana Consorciada (OUC) da Região Portuária do Rio de 
Janeiro - conhecida como Porto Maravilha - foi criada pela Lei Muni-

cipal Complementar 101/2009 e tem como principais objetivos (i) a pro-
moção do adensamento urbano da região do Porto, (ii) a promoção da 
inclusão social e produtiva dos residentes, (iii) a melhoria das condições 
de mobilidade urbana e (iv) a valorização do patrimônio histórico mate-
rial e imaterial. 

A operação urbana vem sendo implementada desde 2010 na Área de Es-
pecial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região do Porto do Rio de Janeiro. 
Localizada no entorno imediato ao centro da cidade, a área destinada à 
requalificação é de aproximadamente 5 milhões de metros quadrados 
e apresenta uma série de bens tombados, áreas residenciais formais e 
informais, além de uma concentração de estabelecimentos industriais e 
logísticos. Estes últimos devem-se principalmente à localização, que fa-
vorece a circulação de cargas da região central para outras áreas da cida-
de ou municípios da baixada fluminense. Encontram-se na região o porto 
de cargas, o terminal marítimo de passageiros e o terminal rodoviário de 
passageiros.

Parte significativa da OUC Porto Maravilha corresponde ao reordenamen-
to do sistema viário e intervenções para a mobilidade urbana: (i) a derru-
bada do Elevado da Perimetral, construído na década de 50, sua substitui-
ção por vias expressas e arteriais, e requalificação de 3,5 quilômetros de 
passeio público; (ii) a implantação de rede de Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), proporcionando a ligação entre o Centro, a Central do Brasil e o Ter-
minal Rodoviário por meio de transporte de média e alta capacidade III;  
(ii) o Teleférico da Providência, proporcionando a ligação da Praça Améri-
co Brum, no alto do morro, à Central do Brasil e à Gamboa.

Operação Urbana Consorciada da Região Portuária do Rio de Janeiro 

Intervenções em mobilidade urbana da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região Por-
tuária do Rio de Janeiro. Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro (Cdurp). 
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Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região Portuária do Rio de Janeiro e área definida para aplicação do iCam. 
Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).
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Tecido urbano em Santo Cristo

Foto: Danielle Hoppe
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Povoado originalmente por portugueses que desembarcavam no cais 
do porto e ali fixaram residência, o bairro Santo Cristo, assim como 

os demais bairros da região portuária, é parte importante do desenvol-
vimento urbano e social do Rio de Janeiro. Foi marcado tanto pelo de-
sembarque e o comércio de africanos escravizados, que se concentrou na 
região principalmente nos séculos XVIII e XIX, quanto pelo desenvolvi-
mento da atividade portuária moderna na segunda metade do século XX. 

A região hoje apresenta um território dinâmico, concentrando ao mes-
mo tempo uma dinâmica urbana própria dos residentes locais, principal-
mente ao sul da área de estudo e se estendendo até o Morro do Pinto, e 
uma nova proposta de ordenamento territorial que promove a renovação 
urbana da região, anteriormente ocupada por edificações de apoio à ati-
vidade portuária. A OUC Porto Maravilha previu a atração de empreendi-
mentos corporativos, comerciais e, em menor escala, residenciais, para o 
centro e o norte da área de estudo. 

O tecido urbano que se localiza principalmente no sul da Rua Santo Cristo 
apresenta um parcelamento do solo com lotes estreitos e em sua maioria 
residenciais, em meio a pequenos comércios e serviços de bairro. Estas 
características urbanas são extremamente favoráveis ao deslocamento a 
pé, pois os residentes têm em seu bairro acesso a bens e serviços a uma 
distância caminhável. 

A Rua Santo Cristo caracteriza-se pelo uso do solo diverso e extremamen-
te atrativo para a população da região, oferecendo pequenos varejos de 
alimentação (como padarias, bares, restaurantes e verdureiros) e uma va-
riedade de serviços locais (cabeleireiros, farmácias, bancos e papelarias).  

O acesso da população do Morro do Pinto até a Rua Santo Cristo é reali-
zado, principalmente, a pé ou por meio de mototáxi (localizado na Rua 
Santo Cristo).

Como já apontado, a proposta de requalificação urbana a partir da opera-
ção urbana apresenta tanto impactos na escala da cidade e região metro-
politana - principalmente os relacionados ao transporte regional e intra-
-urbanoIV - quanto na escala do bairro. 

Destacam-se como principais iniciativas referentes ao novo ordena-
mento viário e do solo na região: a atração de novos estabelecimentos 
comerciais e de serviços em lotes anteriormente ocupados por galpões 
industriais e logísticos; a implantação da Linha 1 do VLT Carioca (Veículo 
Leve sobre Trilhos) e o Teleférico da Providência, proporcionando opções 
de transporte de média e alta capacidade para a população residente; a 
requalificação de calçadas e implantação de ciclovias, favorecendo a mo-
bilidade ativa; entre outros. 

Apesar dos esforços para o desenvolvimento urbano equilibrado no terri-
tório, nota-se que a intervenção urbana proposta na região de Santo Cristo 
ainda apresenta inconclusão de obras viárias (principalmente as relaciona-
das à segurança viária dos modos ativos), dificuldade de atração de empre-
endimentos residenciais e ociosidade de estabelecimentos comerciais e de 
serviços recém construídos, fatores que impactam diretamente na quali-
dade da caminhabilidade local e que são desvendados neste estudo. Neste 
sentido, a aplicação do iCam traz informações relevantes para dar suporte 
à tomada de decisão e à elaboração de planos de ação para a região, contri-
buindo também para a valorização da cultura e do patrimônio local. 

Bairro Santo Cristo
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Metodologia

Os indicadores utilizados na avaliação do recorte territorial no bair-
ro Santo Cristo são resultado de ajustes realizados na versão 1 do 

iCam, desenvolvido ao longo de 2015. A descrição completa dos conceitos 
e definições, do método de construção e dos parâmetros utilizados está 
disponível na publicação Índice de Caminhabilidade - Ferramenta 2.0. 

Sua aplicação é baseada em três tipos de dados:

• Dados primários levantados através da pesquisa de campo (como, 
por exemplo, a largura das calçadas).

• Dados secundários coletados a partir de documentação preexistente, 
fotografias aéreas / satélite e recursos de georreferenciamento (como, 
por exemplo, levantamentos do programa Google Earth).

• Dados secundários coletados junto a agências públicas (como, por 
exemplo, a hierarquização viária).

Os resultados e recomendações aqui apresentados são fruto da aplica-
ção do Índice realizada em parte do território afetado pela OUC Porto 
Maravilha, no bairro Santo Cristo. A coleta de dados ocorreu durante o 
primeiro semestre de 2017.

Unidades de análise para cálculo do Índice

A unidade básica de coleta de dados e avaliação de indicadores para 
o cálculo final do iCam é o segmento de calçada. Este se refere à parte 
da rua localizada entre cruzamentos adjacentes da rede de pedestres 
- inclusive cruzamentos não motorizados -, levando em consideração 
somente um lado da calçada.

A escolha do segmento de calçada como escala da unidade de análi-
se serviu para refletir de maneira precisa a experiência do caminhar 
do pedestre. No entanto, em alguns casos, a coleta de dados foi adap-
tada de acordo com a natureza do indicador. Isto ocorreu nos indi-
cadores Fachadas Fisicamente Permeáveis e Fachadas Visualmente 
Ativas, nos quais foi avaliada a face de quadra. A face de quadra cor-
responde ao conjunto de fachadas confrontante ao segmento de cal-
çada. Ressalta-se que a pontuação foi sempre atribuída ao segmento 
de calçada correspondente, inclusive nas situações em que o elemento  
avaliado é outro.

Praça Tiradentes

Largo da Carioca

1a

1b

2

3

4

5

 Exemplo de identificação de segmentos de calçada para aplicação do iCam.  
Fonte: ITDP Brasil.
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Sistema de pontuação de indicadores

Os segmentos de calçada receberam para cada indicador uma pontuação 
de 0 (zero) a 3 (três), representando uma avaliação qualitativa da experi-
ência do pedestre em insuficiente (0), suficiente (1), bom (2) ou ótimo (3).

Indicadores
Segmento  
de calçada

Face de 
quadra

Calçada

Pavimentação •

Largura •

Mobilidade

Dimensão da Quadra •

Distância a pé ao transporte de média  
ou alta capacidade

•

Atração

Fachadas fisicamente permeáveis •

Fachadas visualmente ativas •

Uso público diurno e noturno •

Usos mistos •

Segurança Viária

Tipologia da rua •

Travessias •

Segurança 
pública

Iluminação •

Fluxo de pedestres diurno e noturno •

Ambiente

Sombra e abrigo •

Poluição sonora •

Coleta de lixo e limpeza •

Sistema de Pontuação de Categorias e Índice Final

Para determinar a pontuação final de categorias e iCam final, foi ne-
cessário calcular primeiro a proporção que cada segmento de calçada 
representa na extensão total dos segmentos avaliados. Por exemplo: se 
uma determinada rua é composta por 10 segmentos de calçada, com 
uma extensão total de 1000 m, um segmento com 150 m de extensão re-
presenta 15% do total, e sua pontuação também deve ser proporcional. 
Isto é, quanto mais extenso o segmento de calçada,  maior o seu peso na 
composição da pontuação final de cada categoria e do iCam.

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Pontuação para 
cada indicador 
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Área de Estudo

A aplicação do iCam apresentada nesta publicação tem como foco 
um recorte territorial do bairro Santo Cristo, e visa apresentar um 

diagnóstico da caminhabilidade após a implantação parcial da OUC 
Porto Maravilha. A escolha do perímetro para a avaliação da caminha-
bilidade considerou o entorno de novos empreendimentos no territó-
rio, bem como as áreas de estudo do Sebrae-RJ, visando o desenvolvi-
mento econômico local.

A região analisada é delimitada no sentido norte pela Via Binário do 
Porto e Rua Santo Cristo (no trecho de circulação do VLT), no sentido 
sul pela Rua Santo Cristo e Rua Pedro Alves e no sentido oeste pela Rua 
General Luís Mendes de Morais e Praça Marechal Hermes. As vias que 
delimitam a área analisada são, portanto, limítrofes às principais inter-
venções no sistema viário ocasionadas pela OUC.

A área de aplicação apresentada neste volume consiste em 14 ruas, to-
talizando 64 segmentos de calçada dentro dos limites acima citados, 
possuindo cerca de 0,36 quilômetros quadrados de área. Os indicadores 
utilizados na avaliação do recorte territorial no bairro Santo Cristo são 
resultado de ajustes realizados na versão 1 do iCam, desenvolvida ao 
longo de 2015. A descrição completa do método de construção e dos pa-
râmetros utilizados está disponível na publicação Índice de Caminhabi-
lidade - Ferramenta 2.0. 

Após a atribuição de pontuação por indicador, cada uma das seis cate-
gorias também recebeu uma pontuação de 0 a 3, resultante da média 
aritmética dos indicadores que a compõem. A avaliação final de um 
segmento de calçada consistiu na média aritmética da pontuação des-
sas seis categorias. 

A pontuação final do iCam em Santo Cristo variou, assim, de 0 (pontu-
ação mínima) a 3 pontos (pontuação máxima). A pontuação foi dividida 
em intervalos e qualificada em insuficiente, suficiente, bom e ótimo, 
como pode ser observado a seguir:

Ótimo = 3

2 ≤ Bom < 3

1 ≤ Suficiente < 2

Insuficiente < 1

Pontuação para 
cada categoria e 

índice final



17

N

0 200m 400m 800m

Via Binário do Porto

Rua Santo C
risto

A
venida Professor Pereira Reis

Avenida Cidade de Lima

Via Binário do Porto

Pas. Ernesto Nazareth

Rua Santo CristoPraça Marechal Hermes

Ladeira do M
endonça

Rua C
ordeiro da G

raça

R do Largo 

 J F
 Fr

aga

V
ia

 D
1

Ru
a 

Pe
dr

o 
A

lv
es

Tr Pedro AlvesR
u

a 
G

en
er

al
 L

u
ís

 M
en

d
es

 d
e 

M
or

ai
s

Rua Moreira Pinto

Área de estudo no bairro Santo Cristo, Rio de Janeiro
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Resultados da Aplicação do iCam  
no Bairro de Santo Cristo

Mobilidade

1,9

Dimensão das quadras

Distância a Pé ao Transporte de Média ou Alta Capacidade

pontuação 1,1

pontuação 2,7

suficiente

Calçada

1,2

Pavimentação

pontuação 1,2

pontuação 1,2

Largura

suficiente

Atração

0,5

Fachadas físicamente permeáveis

Fachadas visualmente ativas

Usos mistos

Uso público diurno e noturno

pontuação 1,2

pontuação 0,2

pontuação 0,3

pontuação 0,1

insuficiente

A aplicação do iCam na região Santo Cristo revela uma condição insuficiente, de acordo com a 
classificação estipulada neste Índice. A pontuação geral da área foi de 0,9 em uma escala de 

0 a 3, considerada insuficiente. As pontuações individuais das categorias que compõem o iCam 
apresentam pontuações consideradas insuficientes, suficientes e boas.



19

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação dos indicadores e de suas respectivas 
categorias. As pontuações das categorias correspondem à média ponderada da pontuação de todos 
os segmentos de calçada do território analisado em Santo Cristo. Onde aplicável, também foram 
feitas análises dos resultados por rua ou interseções. 

Poluição Sonora

pontuação 1,5

insuficiente

Ambiente

0,8

Sombra e Abrigo

pontuação 0,3

Coleta de Lixo e Limpeza

pontuação 2,1

insuficiente

Segurança viária

0,8

Travessias

pontuação 1,9

pontuação 0,4

insuficiente

Segurança pública

0,8

Fluxo de pedestres diurnos e noturnos

pontuação 1,9

pontuação 0,5

Tipologia das ruas Iluminação
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N

0 200m 400m 800m0 200m 400m 800m

Resultado da aplicação do Índice de Caminhabilidade na 
região de Santo Cristo. A pontuação geral da área foi de 0,9 
em uma escala de 0 a 3.

insuficiente
0,9

iCam
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Via Binário do Porto
Foto: Danielle Hoppe
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1,2
suficiente

1,2

1,2

Pavimentação

Largura

Calçada

• Largura;
• Pavimentação

Calçada incorpora a dimensão de caminhabili-
dade relativa à infraestrutura e às condições fí-
sicas do passeio e da superfície onde o pedestre 
caminha. Esta categoria inclui dois indicadores:

A área avaliada em Santo Cristo recebeu pontuação 1,2 na categoria Calçada. Os 
dois indicadores que compõem a categoria apresentaram uma avaliação consi-

derada suficiente. O resultado da categoria foi calculado através da média aritmética 
entre a pontuação de ambos os indicadores.

suficiente

Pontuação da Categoria

suficiente
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N

0 200m 400m 800m

Resultado da categoria Calçada na área avaliada 
em Santo Cristo
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Calçada
Pavimentação

Métrica

Existência de pavimentação na calçada e suas condições de implanta-
ção e manutenção. 

Critério de avaliação e pontuação
N

0 200m 400m 800m400m

Todo o trecho é pavimentado, não há buracos ou desníveis

Todo o trecho é pavimentado.  

≤ 5 buracos ou desníveis a cada 100 m de extensão 

Todo o trecho é pavimentado.  

≤ 10 buracos ou desníveis a cada 100 m de extensão 

Inexistência de pavimentação em algum trecho ou  

>＞10 buracos ou desníveis a cada 100 m de extensão 

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente
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Detalhes

A pavimentação da calçada é um requisito imprescindível para a cir-
culação segura e universal de pedestres, sendo considerada suficiente 
se todo o segmento de calçada for pavimentado. 

Para além da existência de pavimentação, a quantidade de buracos ou 
desníveis no pavimento condiciona fortemente a circulação principal-
mente de pessoas idosas, crianças e pessoas com deficiência, devido à 
interrupção da uniformidade da superfície utilizada para se deslocar. As-
sim, uma calçada é considerada ótima quando for dotada de pavimenta-
ção e não apresentar buracos ou desníveis.

Como foi medido

Para cada segmento de calçada avaliou-se por observação visual a 
existência de pavimentação em toda a extensão, e sua classificação 
binária em (i) totalmente pavimentado ou (ii) sem pavimentação em 
determinados trechos.

Complementarmente, levantou-se a quantidade de buracos com mais de 
15 centímetros de comprimento em uma de suas dimensões1 e a quanti-
dade de desníveis superiores a 1,5 centímetro, excetuando-se escadarias. 

Com recursos de sistemas de informações geográficas, determinou-se 
a extensão de cada segmento de calçada e obteve-se a quantidade de 
buracos ou desníveis a cada 100 metros de extensão.

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Pavimentação registra uma pon-
tuação pouco acima de suficiente (1,2). De um total de 64 segmentos de 
calçada analisados, 47% apresentam uma pontuação suficiente e 32% 
apresentam uma pontuação boa. Por outro lado, 18% foram considera-
dos insuficientes. 

O resultado final da avaliação do indicador é surpreendente se consi-
derarmos as recentes obras viárias em Santo Cristo (incluindo cons-
trução e pavimentação de calçadas). Apesar desses novos trechos viá-
rios terem sido avaliados positivamente (com nota igual ou superior a 
aceitável), trechos avaliados como suficientes tiveram problemas rela-
cionados a execução de serviços de infraestrutura urbana no nível da 
calçada, por vezes mal finalizados ou inacabados (como ciclovias sobre 
a calçada ou espaços destinados ao plantio de árvores). A Via Binário do 
Porto, a Avenida Cidade de Lima (no trecho referente ao Porto Atlântico) 
e a Rua General Mendes de Morais são ilustrativos de trechos viários 
recentemente construídos e que apresentam problemas relacionados à 
superfície pavimentada. Por outro lado, alguns segmentos de calçadas 
- como o Passeio Ernesto Nazareth e um trecho da Avenida Cidade de 
Lima - não apresentaram esse tipo de problema e foram pontuados com 
nota 3, considerada ótima.
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Apesar de 18% dos segmentos de calçadas terem sido considerados  
insuficientes, nota-se que há uma concentração desses segmentos em 
somente duas ruas na área avaliada. A Rua Santo Cristo e a Rua Pedro Al-
ves não receberam alteração substancial no sistema viário e consequen-
temente as calçadas não foram refeitas, resultando em um calçamento 
com manutenção precária e que concentra, em alguns casos, de 20 a 30 
buracos e desníveis a cada 100 metros de extensão de calçada. Como 
reflexo, verifica-se que a área apresenta, no mínimo, duas superfícies 
distintas para o caminhar: 

(i) as superfícies das calçadas nas vias projetadas, pavimentadas com 
piso pré-moldado em cimento ou concreto, antiderrapante e com aca-
bamento em guias e rampas para cadeira de rodas. Em alguns casos 
ainda há trechos a serem finalizados, como já apontado;

(ii) as superfícies das calçadas nas ruas Santo Cristo e Pedro Alves, com 
pavimentação em concreto lançado diretamente na base, sem manu-
tenção ou troca de pavimentação ao longo dos anos.

Por último, o uso recorrente da calçada para estacionamento de veícu-
los motorizados de todos os portes (de motocicletas a caminhões) foi 
outro fator preocupante observado na região avaliada. Como não há 
controle público sobre infrações de trânsito dessa natureza no Rio de 
Janeiro (através de fiscalização e punição apropriadas), a prática piora 
as condições de circulação de pedestres, cria fissuras na pavimentação 
(devido ao peso dos veículos, superior ao projetado para a calçada) e 
obriga o poder público a destinar recursos para a recuperação constan-
te de calçamentos.
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Rua Pedro Alves
Foto: Rafael G. S. Siqueira
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Exemplos de calçadas pavimentadas recentemente no bairro de Santo Cristo

Fotos: Danielle Hoppe, Diego Mateus da Silva, Lucas Pacobahyba, Rafael G. S. Siqueira
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Exemplos de calçadas na Rua Santo Cristo e na Rua Pedro Alves

Fotos: Daniel d’El Rei, Danielle Hoppe, Diego Mateus da Silva, Sergio Porto
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Calçada
Largura

Métrica

Largura da faixa de circulação da calçada e adequação ao fluxo de 
pedestres existente. 2 3 

0 200m 400m 800m400m

N

Largura mínima ≥ 2 m e comporta o fluxo de pedestres 

ou trata-se de uma via exclusiva para pedestres (calçadão)

Largura mínima ≥ 1,5 m e comporta o fluxo de pedestres,  

ou é uma via compartilhada e comporta o fluxo de pedestres

Largura mínima ≥ 1,5 m e não comporta o fluxo de pedestres, 

ou é uma via compartilhada e não comporta o fluxo de pedestres

Largura mínima < 1,5 m

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

A largura da faixa livre é avaliada em cada segmento de calçada a partir 
da observação do trecho mais crítico em que é possível a circulação de 
pedestres. A faixa livre considerada deve ser desprovida de obstáculos 
permanentes ou temporários, tais como mobiliário, barracas, vegeta-
ção, floreiras, lixeiras, veículos estacionados, etc. 

A avaliação da largura prevê a possibilidade de circulação de uma pes-
soa com cadeira de rodas e outra pessoa passando por ela (indepen-
dentemente do sentido de circulação). Complementarmente, admite-se 
que a faixa livre acomoda um fluxo de 25 pedestres por minuto, em 
ambos os sentidos, a cada metro de largura. 4

Como foi medido

Inicialmente, a coleta de dados considerou a Tipologia da Rua (ver  
indicador em Segurança Viária), de forma a discernir as seguintes  
características: vias exclusivas para pedestres; vias compartilhadas por 
pedestres, ciclistas e veículos motorizados; vias com calçadas segrega-
das e circulação de veículos motorizados. A coleta de dados e análise foi 
realizada de forma distinta, de acordo com os critérios a seguir.

Vias exclusivas para pedestres

A própria característica da via permite a circulação de pedestres li-
vremente por toda sua largura e, portanto, os segmentos de calçada 
referentes a estas vias foram considerados automaticamente ótimos.

Vias compartilhadas por pedestres, ciclistas e veículos motorizados

Foi medida a largura da via em seu trecho mais estreito, desconside-
rando a distinção entre os espaços de circulação dos modos de trans-
porte. Foi observado também o espaço ocupado por veículos motoriza-
dos e outros sistemas de transporte na via (como, por exemplo, o VLT), 
e as larguras referentes a estes modos foram subtraídas da largura to-
tal. Foram coletadas informações de contagem de pedestres realizada 
para o indicador Fluxo de Pedestres Diurno e Noturno (ver indicador 
em Segurança Pública). Para cada trecho de via, foi avaliado se a largu-
ra comporta o fluxo de pedestres, e classificou-se em (i) sim ou (ii) não.Faixa Livre

1,5m
Faixa Livre

2m

Sessão recomendada para a circulação de pedestres. 
Fonte: ITDP Brasil, adaptado de Streetscape Guidance, Transport for London.
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Vias com calçadas segregadas e circulação de veículos motorizados

Para cada segmento de calçada, foi medida a largura da calçada em 
seu trecho mais estreito. Com auxílio de planilhas, foram coletadas in-
formações de contagem de pedestres realizada para o indicador Fluxo 
de Pedestres Diurno e Noturno (ver indicador em Segurança Pública) e, 
para cada segmento de calçada, classificou-se a largura útil mais crí-
tica em (i) igual ou superior a 2 metros, (ii) entre 1,5 metro e 2 metros, 
ou (iii) inferior a 1,5 metro. Foi avaliado também se a largura comporta 
o fluxo de pedestres, e classificou-se em (i) sim ou (ii) não.

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Largura registra uma pontuação 
pouco acima de suficiente (1,2). De um total de 64 segmentos de calçada 
analisados, 55% apresentam uma pontuação boa ou ótima e 45% apre-
sentam uma pontuação insuficiente. Nenhum segmento de calçada re-
gistrou pontuação suficiente.

O resultado final da avaliação do indicador remete a um diagnóstico pa-
recido com o observado no indicador Pavimentação. A maior parte dos 
segmentos de calçada considerados bons e ótimos são resultantes de in-
tervenções nos espaços de circulação de pedestres ocasionadas pela OUC 
Porto, com destaques para a Avenida Cidade de Lima, Avenida Professor 
Pereira Reis e Rua Santo Cristo (no trecho de circulação do VLT). Como 
visto no indicador anterior, a execução de serviços de infraestrutura ur-
bana na calçada - como ciclovias sobre a calçada - restringiu o espaço de 
circulação dos pedestres e também não ofereceu um espaço satisfatório 
de circulação para os ciclistas, pois os trechos isolados implantados não 
configuram uma rede. Observam-se esses obstáculos ao pedestre na Via 
Binário do Porto e Rua General Mendes de Morais, principalmente.

A Rua Santo Cristo (no trecho sem circulação de VLT) e a Rua Pedro Al-
ves foram bastante penalizadas neste indicador, em ambos os bordos. 
A existência de uso do solo para atividades logísticas e a consequente 
circulação de veículos pesados, a ampliação do espaço viário para esta-
cionamento em detrimento de espaços para o pedestre e a presença de 
veículos estacionados em calçadas são fatores determinantes para uma 
má qualidade do espaço físico de circulação do pedestre nessas ruas, tan-
to em termos de Pavimentação quanto de Largura. 
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Rua Santo Cristo
Foto: Daniel d'El Rei
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Mobilidade

• Dimensão das Quadras;
• Distância a Pé ao Transporte de Média  

e Alta Capacidade.

Mobilidade está relacionada à disponibilidade e 
ao acesso ao transporte público, especialmente 
ao transporte de média e alta capacidade. Ava-
lia também a permeabilidade da malha urbana 
por meio do indicador Dimensão das Quadras. 
Esta categoria apresenta dois indicadores:

1,1

Dimensão das quadras

A área avaliada em Santo Cristo recebeu pontuação 1,9 na categoria Mobilidade. O 
resultado da categoria foi calculado por meio da média aritmética entre a pontu-

ação dos indicadores.

Embora o resultado da categoria se encontre em um intervalo considerado suficiente, 
o indicador Distância a Pé ao Transporte de Média ou Alta Capacidade apresentou 
uma avaliação considerada boa. 

suficiente

Pontuação da Categoria

1,9
suficiente

Distância a Pé ao Transporte de Média ou Alta Capacidade

2,7 bom
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N

0 200m 400m 800m

Resultado da categoria Mobilidade na área avaliada 
em Santo Cristo
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Mobilidade
Dimensão das quadras

Métrica

A extensão lateral da quadra (equivalente ao segmento de calçada).

0 200m 400m 800m400m

N

Lateral da quadra ≤ 110 m de extensão

Lateral da quadra ≤ 150 m de extensão

Lateral da quadra ≤ 190 m de extensão

Lateral da quadra >＞190 m de extensão

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

A quadra é um elemento da composição urbana delimitado por cru-
zamentos e travessias (exclusivas para pedestres ou não), caracteri-
zando a unidade básica de formação do tecido urbano. Sua dimensão 
deve colaborar para uma melhor mobilidade do pedestre, permitindo 
oportunidades de cruzamentos e proporcionando rotas mais diretas.5 

Para medir a extensão do segmento de calçada, considera-se também 
que uma passagem de acesso públicoV para pedestres através de um 
edifício divide um conjunto edificado em duas quadras.6 O acesso pú-
blico é definido como aquele aberto indiscriminadamente a todas as 
pessoas pelo menos 15 horas por dia.

Como foi medido

Com recursos de sistemas de informações geográficas, determinou-se 
a extensão do segmento de calçada, e foram observados os casos em 
que o conjunto edificado é dividido por passagem com acesso público 
de pedestres, desde que a permissão de circulação fosse igual ou su-
perior a 15 horas por dia. 

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério apresentado, o indicador Dimensão das Qua-
dras revela uma pontuação 1,1 - considerada suficiente. De um total 
de 64 segmentos de calçada analisados, 43% estão em um interva-
lo considerado ótimo e 25% em um intervalo considerado suficiente.  
A existência de 19% com pontuação insuficiente impediu o indicador 
de alcançar uma avaliação mais positiva.

Observou-se que parte dos segmentos de calçada com pontuação  
insuficiente foram recentemente projetados e implementados (como 
é o caso da Via Binário do Porto e da Via D1). Em contraposição, des-
tacam-se as duas ruas de pedestres do Passeio Ernesto Nazareth, que 
contribuem diretamente para uma avaliação positiva das quadras ad-
jacentes, por permitirem maior diversidade e menor distância nos ca-
minhos para os pedestres. 

De forma análoga, os caminhos para pedestres no interior do empre-
endimento Porto Atlântico também podem ser considerados exem-
plares, embora a restrição de circulação nestes trechos em determi-
nados horários do dia e da noite impeça uma melhor avaliação desta 
quadra (o indicador considera passagens de pedestres com permissão 
irrestrita de circulação igual ou superior a 15 horas por dia).
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Métrica

Distância percorrida a pé (em metros) até a estação de transporte de 
média ou alta capacidade mais próxima.5

Mobilidade
Distância a Pé ao Transporte de Média ou Alta Capacidade

0 200m 400m 800m400m

N

Distância máxima a pé até:  

uma estação de transporte de alta ou média capacidade ≤ 500 m 

Distância máxima a pé até:  

uma estação de transporte de alta ou média capacidade ≤ 750 m 

Distância máxima a pé até:  

uma estação de transporte de alta ou média capacidade ≤ 1 km 

Distância máxima a pé até:  

uma estação de transporte de alta ou média capacidade > 1 km 

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

A proximidade ao transporte constitui um fator importante para fa-
cilitar o acesso do local para o pedestre.7 8 Para a aplicação deste indi-
cador, apenas as estações de transporte de média ou alta capacidadeVI 

são consideradas.

Como foi medido

Com recursos de sistemas de informações geográficas, foi realizada 
a simulação da distância percorrida por um pedestre entre o ponto 
médio do segmento de calçada e a estação mais próxima de sistema 
de transporte de média e alta capacidade, nomeadamente a Linha 1  
do VLT Carioca. 

Observou-se que o VLT percorre trechos em vias únicas e trechos em 
vias binárias (Avenida Binário do Porto). No segundo caso, o sentido de 
circulação do VLT centro-bairro se dá em uma via, e o sentido bairro-
-centro em via paralela, o que ocasiona ao usuário distâncias distintas 
a serem percorridas para o acesso às estações.

A medida foi estimada levando em consideração o acesso às estações 
no sentido de circulação mais distante do ponto de origem e o percurso 
do pedestre ao longo dos segmentos de calçada, e não em linha reta. 

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério apresentado, o indicador Distância a Pé ao Trans-
porte de Média ou Alta Capacidade revela uma pontuação 2,7 - con-
siderada boa. De um total de 64 segmentos de calçadas analisados, 
78% estão em um intervalo considerado ótimo e 22% em um intervalo 
considerado bom. 

A pontuação reflete a contribuição da implantação do VLT em oferecer 
um transporte sustentável e com integração ao sistema metroviário, 
favorecendo a vitalidade urbana da área e o aumento gradativo do uso 
por parte dos pedestres. Como consequência, qualquer ponto na área 
analisada está em um raio de até 1 quilômetro de uma estação de mé-
dia ou alta capacidade. Para além do transporte de média e alta capaci-
dade, observa-se na região a circulação de linhas de ônibus convencio-
nais municipais e metropolitanas e outras opções de transporte através 
do terminal de ônibus Padre Henrique Otte e do Terminal Rodoviário. 
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Intervenções em mobilidade urbana da Região Portuária do Rio de Janeiro e área de aplicação do iCam. Fonte: ITDP Brasil,  
adaptado de Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).
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VLT na Av. Binário do Porto
Foto: Danielle Hoppe
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0,5
insuficiente

0,2

0,1

Fachadas fisicamente permeáveis

Fachadas visualmente ativas

Uso público diurno e noturno

Usos mistos

Atração

• Fachadas Fisicamente Permeáveis;
• Fachadas Visualmente Ativas;
• Uso Público Diurno e Noturno;
• Usos Mistos.

Esta categoria inclui indicadores relacionados às 
características de uso do solo que potencializam 
a atração de pedestres. Eles avaliam atributos do 
espaço construído que podem ter um impacto 
decisivo na intensidade do uso das rotas de pe-
destres e na sua distribuição ao longo do dia ou 
semana. Esta categoria inclui quatro indicadores:

A área avaliada em Santo Cristo recebeu pontuação insuficiente (0,5) na categoria 
Atração e o indicador Fachadas Fisicamente Permeáveis foi o único a obter pon-

tuação suficiente. O resultado da categoria foi calculado através da média aritmética 
entre a pontuação de seus quatro indicadores.

insuficiente

Pontuação da Categoria

1,2 suficiente

insuficiente

0,3 insuficiente
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N

0 200m 400m 800m

Resultado da categoria Atração na área avaliada 
em Santo Cristo
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Atração
Fachadas fisicamente permeáveis

Métrica

Número médio de entradas e acessos de pedestres por cada 100  
metros de face de quadra.2

N

0 200m 400m 800m400m

≥ 5 entradas por 100 m de extensão da face de quadra

≥ 3 entradas por 100 m de extensão da face de quadra

≥ 1 entrada por 100 m de extensão da face de quadra

< 1 entrada por 100 m de extensão da face de quadra

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

Para a avaliação de entradas e acessos que favorecem a atração de 
pedestres, são contemplados neste indicador elementos como aber-
turas nas frentes de lojas, entradas de parques, restaurantes e cafés e 
entradas ativas de serviço. Desconsideram-se saídas de emergência, 
acesso a depósitos e entradas de veículos9, exceto quando visivelmen-
te utilizados para o acesso de pedestres às edificações.

Como foi medido

Por observação visual, foi quantificado o número de entradas e aces-
sos ao longo do segmento de calçada, desconsiderando entradas em 
edificações sem uso evidente. A partir da extensão da face de quadra 
relativa ao segmento de calçada, obteve-se o número de entradas fisi-
camente permeáveis a cada 100 metros de face de quadra.

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Fachadas Fisicamente Permeá-
veis registra uma pontuação pouco acima de suficiente (1,2). De um to-
tal de 64 faces de quadra analisadas, 25% apresentam uma pontuação 
ótima. Por outro lado, 34% apresentam uma pontuação insuficiente. 

O resultado ótimo nas ruas da área em Santo Cristo está estreitamen-
te relacionado ao fato desse local apresentar grande número de es-
tabelecimentos comerciais diretamente acessíveis a partir da rua. As 
ruas com maior pontuação foram aquelas que mantiveram a forma 
urbana anterior à OUC Porto Maravilha, caracterizadas por lotes es-
treitos e uso do solo diversificado. Na Rua Santo Cristo, parte das fa-
ces de quadra analisadas apresentaram mais de 20 entradas por 100 
metros de face de quadra, superior ao considerado ótimo (5 ou mais 
entradas por 100 metros de face de quadra).

Das 22 faces de quadra consideradas insuficientes, destaca-se que es-
tabelecimentos sem uso não foram contabilizados, o que prejudicou 
fortemente a avaliação de novos empreendimentos na região. Apesar 
da avaliação do Porto Atlântico, considerada suficiente e boa (em suas 
diversas faces de quadra), uma parte considerável dos segmentos fo-
ram prejudicados por apresentar estabelecimentos recém-edificados 
sem uso ou por apresentar face de quadra cega decorrente de lotes ex-
tensos não acessíveis ao público (como instituições militares na Ave-
nida Professor Pereira Reis, lotes na Binário do Porto, fachadas cegas 
na Via D1 e Rua Cordeiro da Graça).
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Métrica

Porcentagem da extensão da face de quadra com conexão visual com 
as atividades no interior dos edifícios.2 5

Atração
Fachadas visualmente ativas

N

0 200m 400m 800m400m

≥ 60% da extensão da face de quadra é visualmente ativa

≥ 40% da extensão da face de quadra é visualmente ativa

≥ 20% da extensão da face de quadra é visualmente ativa

< 20% da extensão da face de quadra é visualmente ativa

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

A face de quadra visualmente ativa foi definida através da extensão de 
elementos que permitem conexão visual com as atividades no interior 
dos edifícios, localizados entre o térreo e o primeiro andar em toda a 
quadra relativa ao segmento avaliado. É reconhecida sob a forma de 
janelas e paredes parcial ou completamente transparentes, além de 
espaço aberto acessível, com atenção aos casos específicos a seguir:

(i) Cortinas ou venezianas, interiores ou exteriores, são aceitáveis, 
desde que possam ser operadas;

(ii) Recuos frontais com espaços que apresentam uso público são acei-
táveis e toda a extensão relativa ao uso público deve ser contabilizada, 
incluindo playgrounds e parques;

(iii) Entradas para veículos, áreas fechadas de jardim e varandas10 não 
são considerados elementos visualmente ativos.

Como foi medido

Por observação visual e admitindo-se o uso de passos largos como 
referência métrica, levantou-se a extensão horizontal de todos os ele-
mentos considerados visualmente ativos em edificações que apresen-
tam uso evidente. 

A partir da extensão da face de quadra e da soma das extensões de 
fachadas visualmente ativas, foi obtida a porcentagem da extensão da 
face de quadra visualmente ativa. 

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Fachadas Visualmente Ativas re-
gistra uma pontuação considerada insuficiente (0,2). De um total de 64 
faces de quadra analisadas, 79% foram consideradas insuficientes, 6% 
foram consideradas boas e em somente um caso observou-se pontuação 
ótima (face de quadra pertencente à Rua Santo Cristo).

A grande incidência de faces de quadra com pontuação abaixo do su-
ficiente neste indicador reflete a morfologia urbana remanescente na 
área, com lotes de grandes dimensões, edificações pouco permeáveis 
e uso do solo que desfavorece a atração de pedestres. Por outro lado, 
parte considerável de faces de quadra com pontuações 2 e 1 (bom e  
suficiente) estão localizadas em trechos da Rua Santo Cristo, que por sua 
vez apresenta um uso do solo mais diverso e atrativo para o pedestre. 

Uma das premissas básica do indicador Fachadas Visualmente Ativas 
é a de que a conexão visual entre o interior e o exterior das edificações 
é um fator de atração para transeuntes, seja pela oferta de comércios 
e serviços no nível da rua, seja pela sensação confortante de “ver e ser 
visto”, que tende a gerar maior sensação de segurança. 

Tais aspectos podem ser solucionados objetivamente em projetos ar-
quitetônicos que apresentem elementos de conexão visual (principal-
mente no nível da rua) e ocupação constante dessas edificações. Na 
área de Santo Cristo há novos empreendimentos que exploram a per-
meabilidade visual, contudo ainda há uma vacância generalizada nas 
edificações. Por outro lado, parte da Rua Santo Cristo - bem avaliada 
nesse indicador - também foi prejudicada por decorrência de desap-
ropriações e desocupações observadas recentemente na região, sem 
que haja ainda uma destinação específica para esses imóveis ou lotes.
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Tecido urbano no bairro Santo Cristo

Fotos: Daniel d’El Rei, Danielle Hoppe, Diego Mateus da Silva, Rafael G. S. Siqueira
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Fotos: Daniel d’El Rei, Danielle Hoppe, Rafael G. S. Siqueira, Sergio Porto
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Métrica

Número médio de estabelecimentos com uso público diurno e noturno 
por cada 100 metros de face de quadra.

Atração
Uso público diurno e noturno

N

0 200m 400m 800m400m

≥ 3 estabelecimentos com uso público por 100 m de exten-

são da face de quadra para cada período do dia

≥ 2 estabelecimentos com uso público por 100 m de  

extensão da face de quadra para cada período do dia

≥ 1 estabelecimento com uso público por 100 m de  

extensão da face de quadra no período noturno

< 1 estabelecimento com uso público por 100 m de  

extensão da face de quadra no período noturno

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

Além da combinação equilibrada de usos e atividades complementares, 
um ambiente atrativo ao pedestre é propiciado quando seu uso é públi-
co e pode ser realizado em diferentes horários. O uso público pode ser 
entendido como o conjunto das atividades de utilização pública - seja 
em áreas públicas, seja em áreas particulares - que torna a ocupação 
dos espaços públicos mais frequente. O uso público é potencializado 
quando efetuado no nível da rua e do pedestre (térreo).

Para o indicador, considera-se o número de estabelecimentos com uso 
público em todos os pavimentos das edificações confrontantes ao seg-
mento de calçada. Em casos onde a edificação apresenta uso residen-
cial com controle de acesso, estabelecimentos podem ser contabiliza-
dos desde que a circulação de pedestres seja visível durante o horário 
de levantamento. Além disso, áreas de acesso público com uso obser-
vado (como praças ou espaços públicos frequentados) são considerados 
no levantamento deste indicador.

Como foi medido

Foi realizado levantamento visual do número de estabelecimentos com 
uso público no período diurno (entre 8h e 18h) e no período noturno 
(entre 19h e 21h30), para cada face de quadra, considerando áreas de 
acesso público com uso observado.

A partir dos dados levantados e da extensão da face de quadra, foi cal-
culado o número médio de estabelecimentos com uso público por 100 
metros de quadra para cada período do dia. Se o segmento de calçada 
analisado apresentasse menos que 1 estabelecimento por cada 100 me-
tros de quadra no período noturno, era considerado automaticamente 
insuficiente. Para os demais casos, atribui-se a pontuação de acordo 
com a tabela ao lado.

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, uma pontuação igual ou superior a suficiente 
exige a existência de uso público noturno, e este foi certamente o fator 
mais relevante para um alto número de faces de quadra com pontuação 
insuficiente na área de Santo Cristo, com nota 0,1. Das 64 faces de qua-
dra levantadas, 81% tiveram pontuação 0.

Uma baixa avaliação desse indicador aponta para um uso do solo ur-
bano com baixa atratividade noturna, ocasionando espaços ociosos 
durante certos períodos do dia. Uma avaliação combinada entre esse 
indicador e os indicadores da categoria Segurança Pública pode reve-
lar áreas vulneráveis ao pedestre, seja em sua sensação de segurança 
e conforto ao caminhar, seja por um alto potencial de ocorrência de  
assaltos e outros crimes.

Aponta-se como destaques um trecho da Rua Santo Cristo e a fachada 
da Avenida Professor Pereira Reis, onde situa-se o Porto Atlântico. Am-
bas as faces de quadra alcançaram a pontuação máxima, aproveitando 
o potencial de uso noturno do local. 

A Rua Santo Cristo apresenta estabelecimentos noturnos com uso da 
população do próprio bairro, revelando uma qualidade do território 
de oferecer comércios e serviços a uma distância caminhável da resi-
dência. Por outro lado, o destaque da Avenida Professor Pereira Reis é 
o Hotel Ibis, que apresenta uso noturno e, de forma distinta, apresen-
ta potencial de atração de pessoas que não residem em Santo Cristo. 
O desenvolvimento da oferta de comércios e serviços na região pode 
aproveitar o potencial de uso público diurno e noturno revelado neste 
indicador.
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Métrica

Porcentagem do total de pavimentos com uso predominante nas  
edificações confrontantes ao segmento de calçada.

Atração
Usos mistos

N

0 200m 400m 800m400m

≤ 50% do total de pavimentos é ocupado pelo uso predominante

≤ 70% do total de pavimentos é ocupado pelo uso predominante

≤ 85% do total de pavimentos é ocupado pelo uso predominante

> 85% do total de pavimentos é ocupado pelo uso predominante ou 
o segmento não cumpre dois requisitos 

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

Quando há uma combinação equilibrada de usos e atividades com-
plementares, propicia-se a formação de um ambiente adequado ao 
pedestre, em que a necessidade de deslocamentos e as distâncias a 
serem percorridas são reduzidas. A mistura de usos colabora, ainda, 
para a animação dos espaços públicos em diferentes períodos do dia 
e da noite.5

Para o indicador, é realizado o reconhecimento do uso predominan-
te em cada pavimento dos edifícios que apresentam entradas direta-
mente para a calçada analisada, de acordo com 4 categorias distintas: 

• Uso residencial; 

• Comercial e de serviços; 

• Equipamentos públicos, institucionais e estações de transporte; 

• Industrial e logística. 

Requisitos

Os itens (i), (ii) e (iii) a seguir são requisitos mínimos necessários para 
a atribuição de notas 3, 2 ou 1 (ótimo, bom ou suficiente). Caso não 
cumpra pelo menos dois dos condicionantes, a pontuação do segmen-
to para o indicador Usos Mistos é considerada insuficiente.

(i) O uso residencial deve ser maior ou igual a 15% do total de pavimentos;

(ii) O uso residencial poderá ser inferior a 15% do total de pavimentos, 
desde que apresente 3 ou mais estabelecimentos com uso público notur-
no por 100 metros de face de quadra (através de levantamentos para o 
indicador Uso Público Diurno e Noturno);

(iii) A face de quadra relativa ao segmento apresenta menos de 50% da 
sua extensão com lotes sem uso (terrenos vazios ou edificações sem uso).
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Como foi medido

Em campo e por observação visual, foi realizada a identificação dos usos 
predominantes em cada pavimento de todos os edifícios confrontantes 
ao segmento de calçada analisado, categorizando-os em: 

• Uso residencial; 

• Comercial e de serviços; 

• Equipamentos públicos, institucionais e estações de transporte; 

• Industrial e logística.

Foi realizada a soma de pavimentos existentes em todas as edificações 
presentes em cada face de quadra e a soma relativa aos usos predomi-
nantes. Calculou-se a porcentagem do total de pavimentos com uso pre-
dominante, com atribuição de percentuais por uso predominante e por 
segmento de calçada (face de quadra analisada).

Complementarmente e de forma a atender os requisitos, foram realiza-
das duas operações: para o requisito (ii), o elenco de dados de Uso público 
noturno levantados para o indicador Uso Público Diurno e Noturno; para 
o requisito (iii), com auxílio de recursos de imagens aéreas, avaliou-se a 
porcentagem da extensão de face de quadra com terrenos sem uso.

A partir dos dados levantados, os requisitos foram classificados de forma 
binária (sim, não) para cada segmento de calçada (ver detalhes em Requi-
sitos). Caso a face de quadra não cumprisse dois ou mais dos requisitos 
apresentados, o segmento era considerado insuficiente. Caso a face de 
quadra apresentasse os requisitos, era avaliada a porcentagem do total de 
pavimentos com uso predominante para atribuição de nota ótimo, bom 
ou suficiente.

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, a aplicação desse indicador revelou uma 
pontuação muito baixa: 85% das faces de quadra (54) registraram uma 
pontuação insuficiente na área de Santo Cristo, que obteve nota final de 
0,3. Apesar da região contar com usos comerciais e de serviços, institu-
cionais e escritórios, a área avaliada em Santo Cristo apresentou uma 
proporção baixa de uso residencial e esse fator se refletiu na baixa pon-
tuação geral relativa ao indicador em questão. 

No entorno próximo à área avaliada, é possível observar uso residencial 
intenso, principalmente no sul até a região da Central do Brasil. Contudo, 
no recorte territorial da avaliação, o uso residencial é aquém do desejado.

As faces de quadra que receberam pontuação acima de aceitável são as 
referentes ao tecido urbano de pequena escala, no limite sul do terri-
tório avaliado. A Rua Santo Cristo e a Rua Pedro Alves foram bem pon-
tuadas por apresentarem comércios e serviços ao longo de toda a sua 
extensão, associados a prédios residenciais de pequeno porte, com pa-
vimento térreo no alinhamento, principalmente na Rua Santo Cristo no 
trecho de circulação do VLT. 



55

A Rua Santo Cristo destacou-se na região por apresentar uso do solo mais diverso e atrativo para os pedestres.
Foto: Daniel d'El Rei
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Pontuação da Categoria

1,9

0,4

Travessias

A área avaliada em Santo Cristo recebeu pontuação 0,8 na categoria Segurança Viária. 
O resultado da categoria foi calculado por meio da média aritmética entre a 

pontuação de seus dois indicadores. Embora a categoria se encontre em um interva-
lo considerado insuficiente, o indicador Tipologia da Rua apresentou uma avaliação 
considerada suficiente. 

0,8

Segurança 
viária

Esta categoria agrupa indicadores re-
ferentes à segurança de pedestres em 
relação ao tráfego de veículos moto-
rizados, assim como a adequação de 
travessias aos requisitos de conforto 
e acessibilidade universal. Esses indi-
cadores têm grande importância na 
avaliação de condições de caminha-
bilidade, pois estão relacionados aos 
riscos de colisões e fatalidades. Esta 
categoria inclui dois indicadores:

• Tipologia da Rua;
• Travessias.

insuficiente

insuficiente

Tipologia da Rua

suficiente
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N

0 200m 400m 800m

Resultado da categoria Segurança Viária na área avaliada 
em Santo Cristo. 
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Segurança viária
Tipologia da rua

N

0 200m 400m 800m400m

Métrica

Avaliação da tipologia da rua em relação ao ambiente de circulação 
de pedestres.11

Tipologia da rua é ideal à circulação de pedestres

Tipologia da rua é adequada à circulação de pedestres

Tipologia da rua é parcialmente adequada à circulação de pedestres

Tipologia da rua é inadequada à circulação de pedestres

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Avaliação da tipologia da rua 

Para avaliar a adequação da tipologia da rua a um ambiente seguro e 
confortável para a circulação de pedestres, atribuiu-se notas de acordo 
com a tabela a seguir:

 
 
 

 

Detalhes

A experiência do pedestre na cidade é fortemente afetada por diver-
sos fatores externos, dentre os quais a tipologia da rua assume um 
papel de extrema importância. Três tipologias de rua foram conside-
radas para avaliação:

(i) Vias exclusivas para pedestres (como calçadões e ruas permanen-
temente abertas); 

(ii) Vias compartilhadas por pedestres, ciclistas e veículos motorizados;

(iii) Vias com calçadas segregadas e circulação de veículos motorizados.

Um dos principais fatores que condicionam a segurança na circula-
ção de pedestres é a velocidade dos veículos em circulação. A relação 
entre velocidade dos veículos motorizados e fatalidades de pedestres 
tem comportamento exponencial, em que a partir de 30 km/h qualquer 
acréscimo na velocidade tem seu efeito muito ampliado sobre a leta-
lidade da colisão.12 Estudos apontam que as velocidades altas causam 
um terço dos óbitos por acidentes em cidades no mundo13, e a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a redução dos limites de 
velocidade em áreas urbanas para até 50 km/h.14 A seguir estão destaca-
dos os requisitos para a avaliação do indicador Tipologia da Rua.

Tipologia 
de Rua

Vias exclusivas  
para pedestres 

(calçadões)

Vias compartilhadas 
entre os modos de 

transporte

Vias com calçadas 
segregadas e  
circulação de  

veículos motorizados

Ótimo Sim
Com velocidade  
regulamentada  
de até 10 km/h

Com velocidade  
regulamentada  
de até 30 km/h

Bom -
Com velocidade  
regulamentada  
de até 20 km/h

Com velocidade  
regulamentada de  

40 a 50 km/h e  
apresenta ciclovia  

ou ciclofaixa

Suficiente -
Com velocidade  
regulamentada  
de até 30 km/h

Com velocidade  
regulamentada de  
40 a 50 km/h e não  
apresenta ciclovia  

ou ciclofaixa

Insuficiente -
Com velocidade  
regulamentada  

superior a 30 km/h

Com velocidade  
regulamentada  

superior a 50 km/h
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Avaliação da velocidade viária

O levantamento da velocidade deve ser feito preferencialmente in 
loco e deve-se levar em consideração: 

(i) observação da velocidade regulamentada expressa em sinalizações 
verticais ou horizontais. Caso o trecho de via não apresente velocida-
de regulamentada, deve-se considerar a velocidade do trecho imedia-
tamente anterior; 

(ii) os valores obtidos em cada trecho de via devem ser expandidos 
para os segmentos de calçada pertencentes a ele;

(iii) em caso de imprecisão ou inexistência de dados, admite-se a con-
sulta à legislação local de hierarquização viária. Caso as velocidades 
não sejam expressas em lei municipal, sugere-se a seguinte associa-
ção: 30 km/h para vias locais, 40 km/h para vias coletoras, 60 km/h 
para vias arteriais.15 Ainda, ajustes são permitidos de acordo com a 
velocidade praticada, de forma a permitir uma maior consistência do 
dado levantado.

Avaliação das condições para a circulação de ciclistas16

A existência de condições adequadas para a circulação de ciclistas  
potencializa um desenho viário melhor para o pedestre, considerando 
que a implantação de infraestrutura cicloviária pode ser associada à 
redução da largura de faixas de rolamentoVII e também pode ser um 
elemento de separação entre veículos motorizados e pedestres, prin-
cipalmente em interseções*. Para essa avaliação, deve-se considerar:

(i) em vias com velocidade regulamentada em até 30 km/h, entende-se 
que há condições adequadas para a circulação de ciclistas, indepen-
dente da existência de infraestrutura cicloviária;

(ii) são admissíveis vias com velocidade regulamentada entre 40 km/h 
e 50 km/h com ciclofaixas e ciclovias, respectivamente. Se a via apre-
sentar velocidade de 50 km/h e tiver ciclofaixa, deve-se avaliar se a 
infraestrutura é adequada à circulação segura de ciclistas antes de in-
corporá-la na avaliação.
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Como foi medido 

Por observação visual, foram reconhecidas as características da rua 
que determinam sua tipologia. As ruas foram classificadas em 3 ní-
veis (via exclusiva de pedestres, via compartilhada e via com calçadas 
segregadas e circulação de veículos motorizados). A permissão de cir-
culação de veículos motorizados e o comportamento dos motoristas 
foram determinantes para a classificação adequada de cada via. Para 
todos os casos, anotou-se a velocidade regulamentada dos veículos 
motorizados e as infraestruturas cicloviárias que apresentassem con-
dições mínimas para a circulação de ciclistas. Apesar da coleta de da-
dos ter sido realizada a partir da observação do sistema viário, as ano-
tações em campo foram expandidas para os respectivos segmentos de 
calçada durante o levantamento de campo. 

Após o levantamento, foram realizados ajustes relacionados à regu-
lamentação de velocidades viárias, através de documentos oficiais da 
OUC Porto Maravilha e da análise da hierarquia do sistema viário mu-
nicipal. 

Por meio de planilhas de cálculo, analisaram-se separadamente os 
segmentos de calçada e a adequação dos elementos levantados a cada 
tipologia de rua, sendo atribuídas notas de acordo com o item Avalia-
ção da tipologia da rua.

Resultado da aplicação do indicador

Segundo o critério apresentado, a aplicação deste indicador resultou 
em pontuação 1,9, considerada suficiente. 

A avaliação da tipologia das ruas na área foi prejudicada principal-
mente pelas características das avenidas Pereira Reis e Cidade de 
Lima. A Avenida Pereira Reis não apresenta sinalização de regulamen-
tação de velocidade e a Avenida Cidade de Lima, por sua vez, apresen-
ta velocidade regulamentada de 60 km/h. É importante notar que a 
regulamentação de velocidade de 50 km/h diminui de forma conside-
rável as fatalidades de pedestres, sendo uma das recomendações da 
Organização Mundial da Saúde para as cidades. 

Observou-se também que as vias citadas, assim como a Via D1 e a Rua 
General Luís Mendes de Morais foram implantadas recentemente e al-
gumas infraestruturas cicloviárias inicialmente previstas17 não foram 
concluídas. Consequentemente, elas não são utilizadas pelos ciclis-
tas que circulam na região e tampouco representam um elemento de 
qualificação das vias mencionadas. 

A Rua Santo Cristo, no trecho de circulação do VLT, teve sua velocidade 
estimada de acordo com a velocidade máxima admitida do VLT (em 
30 km/h) e a velocidade praticada por motoristas de automóveis - que 
não costuma exceder esse limite - e a via foi considerada suficiente.
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Métrica

Porcentagem de travessias seguras e acessíveis a pessoas com defici-
ência em todas as direções a partir do segmento de calçada.5

Segurança viária
Travessias

N

0 200m 400m 800m400m

100% das travessias a partir do segmento da calçada  
cumprem os requisitos de qualidade

≥ 75% das travessias a partir do segmento da calçada  
cumprem os requisitos de qualidade

≥ 50% das travessias a partir do segmento da calçada  
cumprem os requisitos de qualidade

< 50% das travessias a partir do segmento da calçada cumprem os 
requisitos de qualidade

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

É imprescindível que a rede de calçadas seja completa e atenda aos 
regulamentos ou normas locais de acessibilidade, e para isso traves-
sias seguras são elementos essenciais.18 Para que a experiência do pe-
destre seja considerada ótima, a totalidade das travessias a partir do 
segmento de calçada analisado devem apresentar estes requisitos de 
qualidade19: faixa de travessia de pedestres visível, acesso completo a 
cadeiras de rodas, piso tátil de alerta e direcional e tempos de traves-
sia adequados a pessoas com mobilidade reduzida. Em interseções 
semaforizadas com alto fluxo de pedestres, o sinal sonoro poderá ser 
incluído como um requisito adicional.

Requisitos

A avaliação das travessias deve ser realizada em duas etapas distintas: 

(i) Reconhecimento de todas as possibilidades de travessia de pedes-
tres a partir do segmento de calçada analisado, independentemente 
da existência de demarcação ou condições apropriadas para a circu-
lação de pedestres;

(ii) Avaliação in loco dos itens que qualificam cada travessia, de acordo 
com a tabela ao lado: 

(iii) A soma das notas relativas aos itens observados deve ser de +100 
para que a travessia cumpra todos os requisitos de qualidade; para os 
requisitos mínimos de qualidade, a nota deverá ser de +85.

Travessias semaforizadas Travessias não semaforizadas

Nota +30: 

Há faixa de travessia de pedestres visível ou trata-se de via com baixo  
volume de veículos motorizados (existe somente uma faixa de circulação de 

veículos ou trata-se de via compartilhada com os diferentes  
modos de transporte).

Nota +25: 
Há rampas com inclinação apropriada às cadeiras de rodas no acesso à 

travessia de pedestres ou a travessia é no nível da calçada.

Nota +15: Há piso tátil de alerta e direcional no acesso à travessia de pedestres.

Nota +30

A duração da fase “verde” para 
 pedestres é superior a 10  

segundos e a duração da fase 
 “vermelha” para pedestres (tempo de 

ciclo) é inferior a 60 segundos.

Há áreas de espera de pedestres 
(ilhas de refúgio ou canteiros  
centrais) para travessias com  

distância superior a 2 faixas de circu-
lação de automóveis consecutivas.
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Como foi medido

Com recursos de sistemas de informações geográficas, elencaram-se 
todas as travessias existentes no território avaliado. As travessias não 
tratadas para garantir a priorização do pedestre, principalmente em 
esquinas com conversão direta de veículos motorizados, também fo-
ram consideradas.

Em campo, levantaram-se os itens relativos às travessias semaforiza-
das e travessias não semaforizadas, com posterior atribuição de notas 
em planilha de cálculo.

Para a atribuição de pontuação ao segmento, foi preciso associar cada 
segmento de calçada às travessias que partem ou chegam nele e, por 
este motivo, a mesma travessia pode ser associada a mais de um seg-
mento (em geral, cada travessia foi observada em quatro segmentos 
distintos). 

Após a avaliação das travessias que partem de cada segmento, identi-
ficou-se a porcentagem de travessias a partir do segmento de calçada 
que apresentam nota +100 (todos os requisitos de qualidade) e nota 
+85 (requisitos mínimos de qualidade).

T3 T4

T2

T1

S5

S6

S8S1

S7S2

S3

S4

A rede completa para pedestres deve prever a implantação de faixas demarcadas 
e elementos de acessibilidade universal de acordo com os percursos realizados 
por pedestres. Fonte: ITDP Brasil.

Exemplo de indentificação de travessias e segmentos de calçada 
Fonte: ITDP Brasil.

Travessias
Segmento de 

Incidência

T1 S1, S2, S7, S8

T2 S3, S4, S5, S6

T3 S1, S2, S3, S4

T4 S5, S6, S7, S8
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Resultado da aplicação do indicador

A aplicação deste indicador revela que somente uma pequena parte 
dos segmentos de calçada oferece condições minimamente aceitáveis 
para a travessia segura e confortável de pedestres em todas as dire-
ções a partir do segmento. Em um total de 63 segmentos, apenas 15 
apresentam pelo menos 50% do total de travessias dentro de critérios 
mínimos de qualidade. A pontuação final do indicador foi de 0,4, con-
siderada insuficiente.

A avaliação das travessias em vias com calçadas segregadas e circula-
ção de veículos motorizados foi extremamente prejudicada por estas 
não apresentarem travessias completas (em todas as direções) e pelo 
tempo semafórico insuficiente dedicado aos pedestres. Ainda, algu-
mas interseções em vias locais ou coletoras poderiam ser facilmente 
melhoradas com a implantação de faixas de pedestres e rampas para 
a circulação de cadeiras de rodas em todas as direções.

Nas vias em que há o compartilhamento de pedestres, bicicletas e 
veículos motorizados, a avaliação das travessias foi positiva, devido à 
não necessidade de faixas de pedestres no trecho e à inexistência de 
diferença de nível entre os espaços de circulação. Por estes motivos, a 
avaliação do indicador na Rua Santo Cristo, no trecho de circulação do 
VLT, foi considerada suficiente e boa.



66

N

0 200m 400m 800m

1

2

3

4

5

6

10

8

9

7

11 15
14

13

12

16
17

18
19

Resultado da avaliação de travessias por interseção 
na área avaliada em Santo Cristo. 
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Interseções Localizações Total de 
travessias

% com todos os 
requisitos  

de qualidade

Travessias com  
requisitos mínimos  

de qualidade

% com requisitos 
mínimos  

de qualidade

1 Via Binário do Porto x Rua Santo Cristo 2 0,00% 0 0,00%

2 Via Binário do Porto x Avenida Professor Pereira Reis 4 0,00% 1 25,00%

3 Via Binário do Porto x Rua Cordeiro da Graça 4 0,00% 0 0,00%

4 Via Binário do Porto x Rua Santo Cristo 2 0,00% 1 50,00%

5 Via Binário do Porto x Avenida Professor Pereira Reis 4 0,00% 3 75,00%

6 Via Binário do Porto x Rua Cordeiro da Graça 4 0,00% 1 0,00%

7 Avenida Cidade de Lima x Rua Santo Cristo 3 0,00% 2 0,00%

8 Avenida Cidade de Lima x Avenida Professor Pereira Reis 4 0,00% 0 0,00%

9 Avenida Cidade de Lima x Ladeira do Mendonça 3 0,00% 0 0,00%

10 Avenida Cidade de Lima x Rua Cordeiro da Graça 4 0,00% 1 25,00%

11 Avenida Cidade de Lima x Praça Marechal Hermes 5 0,00% 3 60,00%

12 Rua do Largo Jose Francisco Fraga 2 0,00% 1 50,00%

13 Rua Santo Cristo x Praça Santo Cristo 5 0,00% 0 0,00%

14 Rua Santo Cristo x Ladeira do Mendonça 4 0,00% 1 25,00%

15 Rua Santo Cristo x Rua Pedro Alves 4 0,00% 0 0,00%

16 Via D1 x Travessa Pedro Alves 3 0,00% 0 0,00%

17 Rua Pedro Alves x Travessa Pedro Alves 3 0,00% 0 0,00%

18 Rua General Luís Mendes de Morais x Rua Moreira Pinto 4 0,00% 0 0,00%

19 Rua Pedro Alves x Rua General Luís Mendes de Morais x Rua Moreira Pinto 4 0,00% 0 0,00%

Avaliação das travessias por interseção
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Os segmentos de calçada que apresentaram pontuação suficiente ou 
boa podem ser visualizados através do mapeamento da avaliação das 
travessias por interseção, de forma a destacar os melhores exemplos 
encontrados na área de estudo.

Na Via Binário do Porto, no trecho de circulação do VLT, destaca-se a 
interseção 5, por apresentar 3 travessias com requisitos mínimos de 
qualidade em um total de 4 travessias. A interseção foi prejudicada por 
não contar com travessia demarcada na Avenida Pereira Reis, em um 
dos bordos, possivelmente devido à permissão de conversão direta de 
veículos motorizados. Nesses casos, é importante implantar a travessia 
de pedestres e elementos de acessibilidade e, conjuntamente, garantir 
a espera de motoristas no momento da conversão para a travessia de 
pedestres.20 Outra possibilidade seria a criação de um tempo semafó-
rico dedicado à travessia irrestrita de pedestres em toda a interseção.

Na Avenida Cidade de Lima, a interseção 11 apresenta 3 travessias 
com requisitos mínimos de qualidade em um total de 5 direções pos-
síveis de travessia de pedestres. Já a interseção 10 apresenta somente 
uma travessia com requisitos mínimos, em um total de 4. Os segmen-
tos de calçada situados entre as duas interseções mencionadas foram 
os únicos com pontuação acima de insuficiente para a Avenida Cidade 
de Lima.

Na Rua Santo Cristo, evidenciou-se que as condições para a traves-
sia nas interseções 4, 7 e 12 eram favoráveis para pessoas com defi-
ciência, devido ao nivelamento com o pavimento de circulação dos 
modos motorizados. Por fim, a própria característica observada neste 
trecho da via (via compartilhada de forma segura com os modos de 
transporte) potencializa a circulação segura de pedestres nas inter-
seções observadas.
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Interseção entre a Via Binário do Porto e Avenida Professor Pereira Reis. A ausência de travessias qualificada  
para pedestres prejudicou a análise dos segmentos de calçadas nestas vias. Foto: Beatriz Gomes Rodrigues
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Exemplos de interseções na região de Santo Cristo

Fotos: Danielle Hoppe, Diego Mateus da Silva, imagens Google, Rafael G. S. Siqueira
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Fotos:  Daniel d’El Rei, imagens Google, Rafael G. S. Siqueira
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0,5

1,9

Iluminação

Fluxo de pedestres

A área avaliada em Santo Cristo recebeu pontuação 0,8 na categoria Segurança Pública. 
Embora a categoria se encontre em um intervalo considerado insuficiente, o indica-

dor Iluminação apresentou uma avaliação considerada suficiente. O resultado da catego-
ria foi calculado através da média aritmética entre a pontuação de seus dois indicadores.

Segurança 
pública

• Iluminação;
• Fluxo de pedestres diurno e noturno;

A Segurança pública, ou seguridade pública, é 
um tema recorrente nas discussões sobre uti-
lização da rua e outros espaços públicos, espe-
cialmente em países com profundas desigual-
dades sociais como o Brasil. Pesquisadores têm 
explorado a influência do desenho urbano e 
das edificações no número de ocorrências e na 
sensação de segurança transmitida aos pedes-
tres desde a década de 1960. A categoria Segu-
rança Pública é composta por três indicadores 
relativos ao tema. Outros indicadores comu-
mente associados à segurança no espaço pú-
blico, como transparência das fachadas, encon-
tram-se contemplados na categoria Atração.

Pontuação da Categoria

0,8
insuficiente

insuficiente

suficiente
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N
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Resultado da categoria Segurança Pública na área avaliada 
em Santo Cristo. 
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Métrica

Avaliação da qualidade da iluminação noturna no ambiente de 
circulação de pedestres.

Segurança pública
Iluminação

N

0 200m 400m 800m400m

Resultado da avaliação = 100 

A iluminação atende totalmente os requisitos mínimos para o pedestre.

Resultado da avaliação = 90

Resultado da avaliação = 60

Resultado da avaliação < 60 ou 

Inexistência de iluminação noturna em determinados pontos.

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Nota +20
 Há pontos de iluminação voltados à rua  

(faixas de circulação de veículos).

Nota +40
 Há pontos de iluminação dedicados ao pedestre,  

iluminando exclusivamente a calçada.

Nota +40
Há pontos de iluminação nas extremidades do segmento, iluminando  

a travessia.  (nota +20 se houver em somente uma extremidade). 

Nota -10
Há obstruções de iluminação ocasionadas 

 por árvores ou lâmpadas quebradas.

Detalhes

A calçada bem iluminada cria condições de utilização noturna dos  
espaços públicos e favorece a percepção de segurança pelos pedestres.21 
Além disso, é um elemento fundamental na promoção da segurança 
pública: a ocorrência de crimes pode diminuir em até 20% com inves-
timentos na iluminação, em comparação à redução de 5% proveniente 
de um sistema de vigilância por câmeras.22 23  Uma das medidas para se 
mensurar e avaliar as condições de iluminação é a iluminância - quanti-
dade de luz ou fluxo luminoso que incide sobre um ponto da superfície.

Requisitos

Devido à exposição de pesquisadores aos riscos relativos à falta de se-
gurança pública no período noturno, o indicador proposto apresenta 
levantamento diurno e considera critérios de qualidade da infraestru-
tura de iluminação pública. O indicador apresenta notas ponderadas 
para cada item observado, sendo que o cálculo se dá pela soma sim-
ples dos itens a seguir:
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Como foi medido

Para além do levantamento dos itens mencionados em Requisitos, foi 
possível a realização posterior de uma ronda noturna em automóvel 
para o reconhecimento de ruas com breus no ambiente das calçadas. 
A informação foi utilizada para uma avaliação complementar (em Re-
sultado da aplicação do indicador). 

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Iluminação registrou con-
dição suficiente (1,9). A aplicação desse indicador revela que de  
um total de 64 segmentos de calçadas analisados, 40% estão em um 
intervalo considerado insuficiente, 32% em um intervalo considerado 
suficiente e 28% em um intervalo considerado ótimo.

A partir de ronda noturna para o reconhecimento de ruas com breus 
no ambiente das calçadas, foi possível observar algumas vias com 
duas ou mais áreas escuras no ambiente de circulação de pedestres 
no período noturno. A maior parte desses segmentos também foram 
avaliados como insuficientes no indicador iluminação, revelando a 
confiabilidade da métrica apresentada e identificando prioridades de 
intervenção. Os segmentos que foram mal avaliados em ambos os le-
vantamentos são os pertencentes à Praça Marechal Hermes (em toda 
sua extensão), à Avenida Cidade de Lima (na altura da Praça Marechal 
Hermes) e à Rua Santo Cristo (em praticamente toda sua extensão, 
com exceção dos trechos onde há circulação do VLT). 

Também observam-se segmentos de calçada com avaliação consi-
derada insuficiente no indicador Iluminação e que, no entanto, não 
apresentam breus ou áreas escuras no ambiente de circulação de pe-
destres. Tal constatação pode ser atribuída a diversos fatores, como 
a existência de outras fontes de iluminação noturna incidentes na 
calçada (como estabelecimentos noturnos) ou a subjetividade do pes-
quisador no reconhecimento de áreas escuras. Entende-se que os seg-
mentos com avaliação insuficiente no indicador e que não apresen-
tam áreas escuras também devem ser considerados na priorização de 
intervenções. É o caso de segmentos de calçada pertencentes à Via D1, 
Ladeira do Mendonça, Rua Pedro Alves, Via Binário do Porto e Avenida 
Cidade de Lima.
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800m200m0 400m

Áreas escuras (breus) no ambiente  
de circulação de pedestres. 

N

Praça Marechal Hermes

Av. Cidade Lima

Rua Santo Cristo

Via Binário PortoVia Binário Porto

A
venida Professor Pereira Reis

Rua Santo C
risto

Mapeamento de áreas escuras (breus) no ambiente de circulação de pedestres. 
Fonte: ITDP Brasil.
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Segurança pública
Fluxo de Pedestres Diurno e Noturno

Métrica

Fluxo de pedestres em circulação em diferentes horários.

N

0 200m 400m 800m400m

Fluxo de pedestres  

≥ 10 pedestres/minuto 

≤ 30 pedestres/minuto

Fluxo de pedestres  

≥ 5 pedestres/minuto

Fluxo de pedestres  

≥ 2 pedestres/minuto

Fluxo de pedestres  

< 2 pedestres/minuto 

> 30 pedestres/minuto

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

A presença de pedestres em horários diferenciados do dia e da noite 
funciona como elemento de vigilância natural e tende a atrair outros 
pedestres, contribuindo para um círculo virtuoso de utilização da rua. 
Por outro lado, a aglomeração excessiva de pedestres em horários e 
locais específicos pode ocasionar desconforto ou riscos relativos à se-
gurança pública.

O fluxo de pedestres deve ser preferencialmente levantado nos horários 
de maior movimentação de pedestres durante o dia e a noite24:

(i) Entre 08h e 10h;

(ii) Entre 12h e 14h;

(iii) Entre 20h e 22h.

Como foi medido

Foi realizada uma contagem de pedestres em cada segmento de calçada 
durante 15 minutos, nos horários de maior movimentação de pedestres: 
no período da manhã (entre 08h e 10h) e no período da tarde (12h às 14h). 
Obtidos os resultados, foi calculada a média simples para determinar a 
quantidade de pedestres por minuto e foi atribuída uma pontuação ao 
segmento de calçada de acordo com o indicador.

Complementarmente, foram levantados pontos de concentração de pe-
destres no período noturno e a quantidade aproximada de pessoas (ver 
Resultado da aplicação do indicador).

Resultado da aplicação do indicador

O indicador calculado a partir da média aritmética dos resultados de 
duas contagens diurnas registrou condição insuficiente (0,5). De um 
total de 64 segmentos de calçadas analisados, 70% registram pontua-
ção insuficiente, 20% registram pontuação suficiente e 10% apresen-
tam pontuação boa. Não foram observados segmentos de calçadas 
com pontuação considerada ótima.

A contagem de pedestres foi realizada somente para o período diurno, 
principalmente devido aos riscos gerados à segurança dos pesquisado-
res à noite. Alternativamente, realizou-se uma ronda noturna em auto-
móvel com a identificação dos pontos de concentração de pessoas e a 
quantidade aproximada de transeuntes para cada segmento de calçada.
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A aplicação do indicador nos horários de maior movimentação de 
pedestres no período diurno revela a importância do ambiente cons-
truído para a atração de pedestres. A Rua Santo Cristo e a Rua Cor-
deiro da Graça apresentam trechos em que foi observada uma mo-
vimentação média de até 10 pedestres por minuto, sendo esses os 
pontos com maior fluxo de pedestres na área avaliada. Destacam-se 
também os segmentos de calçada de acesso aos empreendimentos 
Cais do Porto (trecho da Avenida Cidade de Lima) e Porto Atlântico (tre-
cho da Avenida Professor Pereira Reis e trecho da Via Binário do Por-
to), que apresentaram movimentação de pedestres considerada boa 
e suficiente, respectivamente. Ademais, nota-se que a Avenida Cida-
de de Lima e a Via Binário do Porto foram consideradas insuficientes,  
exceto nos trechos onde os empreendimentos estão localizados.

Salvo exceções pontuais, a movimentação de pedestres observada du-
rante a ronda noturna concentra-se em segmentos de calçadas com 
pontuação insuficiente para o indicador Fluxo de Pedestres Diurno e 
Noturno. Essa constatação pode ser observada na Via Binário do Por-
to, na Rua Santo Cristo (no trecho de circulação do VLT) e na Avenida  
Cidade de Lima (na altura do Passeio Ernesto Nazareth). 

É importante destacar que a atração de pedestres em diferentes horá-
rios do dia e da noite é resultado de um ambiente construído diverso, 
que potencializa um maior acesso à cidade pelas pessoas. Nota-se que 
a circulação do VLT na Via Binário do Porto é possivelmente o principal 
fator para a atração de pedestres no período noturno. Em contraposi-
ção, a Rua Cordeiro da Graça apresenta movimentação de pedestres 
no período diurno, denotando uma falta de atratividade do ambiente 
construído para a circulação de pedestres no período noturno.
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Áreas de circulação de pedestres. 

N

Mapeamento de pontos de concentração de pedestres no período noturno. 
Fonte: ITDP Brasil.
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Nome da Rua
Fluxo médio de pedestres  

em 15 minutos
Média de pedestres por  

minuto no período diurno
Concentração de pessoas  

no período noturno

1. Binario do Porto - Sentido Rodoviária
• 11.5 0.8 15.0

2.5 0.2 10.0

2. Binario do Porto - Sentido Centro
• 9.0 0.6 5.0

19.0 1.3 0.0

3. Avenida Cidade de Lima
• 36.5 2.4 5.0

11.5 0.8 5.0

4. Passeio Ernesto Nazareth 24.0 1.6 0.0

5. Ladeira do Mendonça
• 3.0 0.2 0.0

4.0 0.3 0.0

6. Avenida Professor Pereira Reis
• 44.8 3.0 10.0

9.2 0.6 10.0

7. Rua Santo Cristo  
(trecho com circulação do VLT)

• 25.0 1.7 10.0

16.3 1.1 10.0

8. Rua Santo Cristo 
• 21.3 1.4 20.0

68.5 4.6 20.0

Contagem de Pedestres
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Nome da Rua
Fluxo médio de pedestres  

em 15 minutos
Média de pedestres por  

minuto no período diurno
Concentração de pessoas  

no período noturno

9. Rua do Largo Jose Francisco Fraga 26.0 1.7 10.0

10. Rua Cordeiro da Graça
• 31.3 2.1 10.0

67.0 4.5 0.0

11. Praça Marechal Hermes
• 18.0 1.2 0.0

67.0 4.5 0.0

12. Rua Moreira Pinto
• 15.0 1.0 0.0

9.0 0.6 0.0

13. Rua Pedro Alves
• 23.5 1.6 0.0

20.0 1.3 0.0

14. Travessa Pedro Alves
• 6.0 0.4 0.0

1.0 0.1 0.0

15. Rua Gal Luis Mendes de Moraes 14.0 0.9 0.0

16. Via D1
• 2.0 0.1 0.0

1.0 0.1 0.0
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Pesquisa de Percepção de Segurança

O diagnóstico de Segurança Pública na região de Santo Cristo é apre-
sentado neste Índice através dos resultados dos indicadores Ilumi-

nação e Fluxo de Pedestres Diurno e Noturno, em uma avaliação sim-
ples de fatores que tendem a inibir a prática de crimes nos espaços de 
circulação de pedestres.

De forma complementar a esta análise, o Sebrae-RJ, com apoio do ITDP 
Brasil, realizou em 2017 uma pesquisa de percepção de segurança em 
Santo Cristo com comerciantes, moradores e transeuntes, em um raio 
de alcance equivalente à área avaliada no iCam. Este levantamento rea-
lizado pelo Sebrae-RJ faz parte de uma série de estudos realizados pela 
instituição nos últimos anos na região, com a finalidade de reconhecer 
potencialidades no território para o desenvolvimento econômico.

Resultado da aplicação da pesquisa

Para a análise dos resultados da pesquisa realizou-se uma comparação 
da percepção de segurança por comerciantes e moradores na região, 
considerando o conhecimento abrangente da região que esses dois 
grupos oferecem. 

A questão “os pedestres sentem-se seguros nas ruas?”, em que os res- 
pondentes especificaram seu nível de concordância com a afirmação 
(escala de LikertVIII), foi aplicada a ambos os grupos. As respostas fo-
ram então combinadas com respostas a outras questões, que verifi-

cam se os respondentes foram vítimas de crimes no último ano. Para 
o universo de comerciantes entrevistados, a combinação foi realizada 
com a questão objetiva “seu estabelecimento comercial sofreu algum 
roubo nos últimos 12 meses?”. Já para o universo composto por mora-
dores, a combinação foi realizada com a questão subjetiva “no último 
ano o Sr. (Sra.) presenciou atos de violência nesta região (furtos, assal-
tos, tiroteios, brigas)?”.

A análise da percepção de segurança por comerciantes aponta que, 
independente da ocorrência de assaltos ou roubos em seus estabeleci- 
mentos, há uma descrença generalizada em relação à segurança dos 
pedestres em Santo Cristo: 78% do total de comerciantes entrevista-
dos discordam ou discordam totalmente que os pedestres se sentem 
seguros na região. 

Destes comerciantes, avaliou-se a percepção a partir de dois grupos 
distintos: os comerciantes que não relataram roubos em seus esta-
belecimentos nos últimos 12 meses e os comerciantes que tiveram 
seus estabelecimentos roubados neste período. Dos comerciantes do 
primeiro grupo, 76% do total discordam ou discordam totalmente que 
os pedestres se sentem seguros na região; para os comerciantes do 
segundo grupo, o número sobre para 93% do total.
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Todos os  
comerciantes

Comerciantes 
que não sofreram 
algum assalto ou 
furto nos últimos  

12 meses

Comerciante que 
sofreram algum 

assalto ou furto nos 
últimos 12 meses

Concordo 12.93% 14.85% 0.00%

Concordo  
totalmente 2.59% 1.98% 6.67%

Discordo 39.66% 39.60% 40.00%

Discordo  
totalmente 38.79% 36.63% 53.33%

Nem discordo,  
nem concordo 6.03% 6.93% 0.00%

Total 100% 100% 100%

Pergunta feita aos comerciantes:  
Os pedestres sentem-se seguros nas ruas?

A análise da percepção de segurança por moradores apresenta 
maior variação, em específico entre pessoas que discordam e con-
cordam com a afirmação de que “os pedestres sentem-se seguros 
nas ruas”. Do total de entrevistas com moradores, 55% discordam 
da afirmação e 24% concordam com a afirmação. Assim como an-
teriormente, desagregou-se o universo dos moradores entrevista-
dos para compreender a sensação de segurança a partir de 3 gru-
pos, considerando os moradores que presenciaram ou não atos  
criminosos nos últimos 12 meses na região.

Resultados da percepção de segurança por comerciantes em Santo Cristo. 
Fonte: ITDP Brasil, a partir de dados de Sebrae-RJ (2017).

Dos moradores que não presenciaram atos de violência na região, 39% 
discordam que o pedestre se sente seguro em Santo Cristo e 37% con-
cordam com a afirmação, representando o maior equilíbrio entre estas 
respostas neste universo de entrevistados. Dos moradores que presen-
ciaram atos de violência nos últimos 12 meses, cerca 72% discordam ou 
discordam totalmente que os pedestres se sentem seguros na região. 

Todos  
os moradores

Moradores  
que não  

presenciaram 
atos de  

violência na 
região  

(furtos, assaltos,  
tiroteios, brigas)

Moradores que  
tiveram  

conhecimento 
de atos de  

violência na 
região  

(furtos, assaltos,  
tiroteios, brigas)

Moradores que 
presenciaram 

atos de  
violência na 

região  
(furtos, assaltos, 
tiroteios, brigas)

Concordo 12.93% 14.85% 0.00% 17.99%

Concordo  
totalmente 2.59% 1.98% 6.67% 0.36%

Discordo 39.66% 39.60% 40.00% 63.67%

Discordo  
totalmente 38.79% 36.63% 53.33% 8.27%

Nem discordo,  
nem concordo 6.03% 6.93% 0.00% 9.71%

Total 100% 100% 100% 100%

Pergunta feita aos moradores:  
Os pedestres sentem-se seguros nas ruas?

Resultados da percepção de segurança por moradores em Santo Cristo. Fonte: 
ITDP Brasil, a partir de dados de Sebrae-RJ (2017).
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Apesar de haver uma predominância - em maior ou menor grau - de 
comerciantes e moradores que não acreditam que o pedestre se sente 
seguro em Santo Cristo, observa-se que entre comerciantes essa per-
cepção é mais generalizada. Quando observamos somente os grupos 
que tiveram estabelecimentos comerciais roubados ou presenciaram 
crimes, 93% dos comerciantes e 72% dos moradores discordam ou 
discordam totalmente da afirmação. Esses resultados apontam, pelo 
menos preliminarmente, a importância de garantir a segurança dos 
comerciantes de Santo Cristo, para promover a atração de novos co-
mércios e serviços na região.

Por último, interessam alguns resultados comparativos entre a sensa-
ção de segurança pessoal por moradores e transeuntes, por meio da 
pergunta “o quanto o Sr. (Sra.) sente-se seguro ao andar nesta região?” 
durante o dia e a noite. A análise das respostas obtidas aponta uma 
percepção similar entre os dois grupos, com uma sensação genera-
lizada de insegurança no período noturno, com ênfase para o grupo 
representado por transeuntes; para o período diurno, ambos os grupos 
concordam (em sua maioria) que há uma segurança relativa.

Inseguro Relativamento Seguro Relativamento Seguro

Moradores: sensação de segurança

Você se sente seguro ao 
andar na região pelo dia? 46%

29%

24%

Você se sente seguro ao 
andar na região à noite? 13%

74%

15%

Transeuntes: sensação de segurança 

Você se sente seguro ao 
andar na região pelo dia? 50%

33%

17%

Você se sente seguro ao 
andar na região à noite? 11%

81%

8%

Comparativos da sensação de segurança pessoal por moradores e transeuntes em Santo Cristo.  
Fonte: ITDP Brasil, a partir de dados de Sebrae-RJ (2017).

Inseguro Relativamento Seguro Relativamento Seguro



87

Grupos
Entrevistados Total Não

Não presenciei, 
mas fiquei  
sabendo de  

casos de  
violência aqui

Sim

Transeuntes 100% 38,7% 26,3% 35,00%

Moradores 100% 26,2% 18,2% 55,6%

No último ano o Sr. (Sra.) presenciou atos de violência nesta região  
(furtos, assaltos, tiroteios, brigas)?: 

O mesmo grupo de entrevistados também respondeu se no último 
ano havia presenciado atos de violência na região, tais como furtos, 
assaltos, tiroteios e brigas. Apesar dos grupos terem percepção de se-
gurança similares entre si, nota-se que a maioria dos moradores en-
trevistados (56%) presenciaram atos de violência na região, enquanto 
que a maioria dos transeuntes (39%) não presenciaram atos de violên-
cia na região. 

Apesar da alta porcentagem de entrevistados que sofreram crimes 
nos últimos 12 meses, os resultados combinados sugerem que a per-
cepção de segurança na região é afetada não somente pela experiên-
cia negativa dos moradores e transeuntes vítimas de crimes, mas 
também por uma sensação generalizada de que o ambiente noturno é 
hostil ao pedestre. Verifica-se, portanto, a importância da combinação 
de ações para a mudança da percepção da população especialmente 
neste período do dia. Isto envolve a melhoria das condições de ilumi-
nação noturna principalmente em regiões com breus, como já apon-
tado anteriormente neste índice, e ações voltadas ao policiamento e à 
vigilância por agentes públicos, especialmente para a segurança dos 
moradores e comerciantes.

Comparativos da percepção de segurança por moradores e transeuntes em Santo Cristo.  
Fonte: ITDP Brasil, a partir de dados de Sebrae-RJ (2017).
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0,8
insuficiente

1,5

Poluição sonora

suficiente

Coleta de lixo e limpeza

Esta categoria agrupa indicadores relaciona-
dos a aspectos ambientais que possam afetar 
as condições de caminhabilidade de um es-
paço urbano. Esses indicadores estão relacio-
nados a aspectos de conforto, como sombra e 
abrigo, e a condições ambientais, como polui-
ção sonora. Os três indicadores avaliados são:

Ambiente

• Sombra e Abrigo;
• Poluição Sonora;
• Coleta de Lixo e Limpeza.

A área avaliada em Santo Cristo recebeu pontuação 0,8 na categoria Ambiente. Em-
bora se encontre em um intervalo considerado insuficiente, o indicador Coleta de 

Lixo e Limpeza apresentou uma avaliação considerada boa. O resultado da categoria foi 
calculado através da média aritmética entre a pontuação de seus três indicadores.

0,3

Sombra e abrigo

insuficiente

Pontuação da Categoria

bom2,1
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N

0 200m 400m 800m

Resultado da categoria Ambiente na área avaliada 
em Santo Cristo. 



90

Ambiente
Sombra e Abrigo

Métrica

Porcentagem do segmento de calçada que possui elementos de 
sombra ou abrigo adequados.5 

N

0 200m 400m 800m400m

≥ 75% da extensão do segmento da calçada apresenta  

elementos adequados de sombra/abrigo

≥ 50% da extensão do segmento da calçada apresenta  

elementos adequados de sombra/abrigo

≥ 25% da extensão do segmento da calçada apresenta  

elementos adequados de sombra/abrigo

< 25% da extensão do segmento da calçada apresenta  

elementos adequados de sombra/abrigo

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

Calçadas sombreadas são definidas como caminhos para pedestres 
que gozam de sombra adequada durante a estação mais quente.25 A 
sombra pode ser fornecida por vários meios, tais como árvores, toldos, 
marquises, abrigos de transporte público e os próprios edifícios (arca-
das e toldos)26. Se os edifícios fornecem sombra às calçadas durante 
a maior parte do dia, estas podem ser consideradas como calçadas 
adequadamente sombreadas.27

Como foi medido

Por observação visual e admitindo-se o uso de passos largos como re-
ferência métrica, foram identificados e somados os elementos de som-
bra ou abrigo de cada segmento de calçada. Não foram consideradas 
as sombras de prédios, devido à compreensão de que não haviam situ-
ações de sombras permanentes promovidas pelo conjunto edificado. 

Calculou-se a proporção sombreada através de observação visual e 
com auxílio posterior de imagens de satélite.

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, a aplicação do indicador Sombra e Abrigo teve 
média aritmética de 0,3, considerada insuficiente. De um total de 64 seg-
mentos de calçada analisados, 82% obtiveram avaliação insuficiente e 
somente 18% tiveram uma avaliação igual ou superior a suficiente.

Observa-se que somente um trecho de rua apresenta elementos ade-
quados de sombra e abrigo em ambos os bordos da calçada: a Aveni-
da Cidade de Lima apresenta Sombra e Abrigo considerada suficiente 
no entorno imediato do empreendimento Cais do Porto, em ambas 
as calçadas. Por outro lado, há inúmeros trechos de rua com Sombra 
e Abrigo considerados insuficientes em ambos os bordos da calçada: 
Via Binário do Porto, Avenida Professor Pereira Reis, Rua Santo Cristo, 
Ladeira do Mendonça e Via D1.

A existência de Sombra e Abrigo é uma variável-chave do conforto 
ambiental dessa área, extremamente penalizada por decorrência do 
plantio recente de mudas nas calçadas através da OUC Porto Maravi-
lha (as mudas nestas calçadas estão em recente desenvolvimento, não 
proporcionando sombra adequada ainda). Contudo, há uma expectati-
va de que o desenvolvimento das mudas plantadas na região melhore 
sensivelmente o conforto ambiental para os pedestres.
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Ambiente
Poluição Sonora

Métrica

Nível de intensidade sonora das ruas.

N

0 200m 400m 800m400m

≤ 55 dB(A) de nível de ruído do ambiente no segmento de calçada

≤ 70 dB(A) de nível de ruído do ambiente no segmento de calçada

≤ 80 dB(A) de nível de ruído do ambiente no segmento de calçada

> 80 dB(A) de nível de ruído do ambiente no segmento de calçada

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Detalhes

A poluição sonora tem elevado o nível de ruído urbano, contribuindo para 
o surgimento de ambientes cada vez mais desagradáveis e para o au-
mento da incidência de patologias relacionadas, como estresse, depres-
são, insônia e agressividade. Ela é resultante da combinação de diversas 
fontes sonoras, como alarmes, sirenes, atividades comerciais e serviços, 
indústrias, obras e tráfego de veículos motorizados.28 Segundo a OMS29, 
um ambiente urbano é adequado quando o nível de intensidade sonora 
está abaixo de 55 dB(A). Já níveis de exposição acima de 80 dB(A), combi-
nados com situações de provocação ou com raiva e hostilidade preexis-
tentes, podem desencadear comportamentos agressivos.30

Como foi medido

Para cada segmento de calçada, foram coletados dados relativos à polui-
ção sonora em horários críticos do dia. O instrumento para a medição 
utilizado foi um aplicativo de celular previamente testado e calibrado e 
a medição considerou a média de 20 segundos de ruídos consecutivos. 

Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Poluição Sonora teve média arit-
mética de 1,5, considerada suficiente. Observa-se que não houve nenhum 
segmento de calçada com avaliação ótima, ou seja, não houve nenhum 
registro de nível de ruído abaixo de 55 dB(A) no ambiente da calçada, con-
siderado adequado pela OMS. Por outro lado, 20% do total de segmentos 
de calçada apresentaram avaliação insuficiente, registrando níveis de ru-
ído acima de 80 dB(A) no ambiente da calçada, o que é considerado preo-
cupante. A maior parte dos segmentos de calçada registraram pontuação 
suficiente, totalizando 65% do total de segmentos de calçada analisados.
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Ambiente
Coleta de Lixo e Limpeza

Métrica

Avaliação do indicador de percepção de limpeza urbana no ambiente 
de circulação de pedestres.

N

0 200m 400m 800m400m

Resultado da avaliação = 100 

A limpeza urbana está adequada ao pedestre

Resultado da avaliação = 90

Resultado da avaliação = 80

Resultado da avaliação < 80 ou 

A limpeza urbana está inadequada ao pedestre

Pontuação 3 - ótimo

Pontuação 2 - bom

Pontuação 1 - suficiente

Pontuação 0 - insuficiente

Critério de avaliação e pontuação
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Nota -10
Presença de 3 ou mais  

sacos de lixo espalhados ou  
concentrados ao longo da calçada.

Nota -20
Há visivelmente mais  

de 1 detrito a cada metro  
de extensão na calçada.

Nota -40
Presença de lixo crítico (seringas, materiais tóxicos, preservativos,  

fezes, vidro, materiais perfurocortantes) ou presença de animal morto 
no ambiente de circulação de pedestres.

Nota -30
Presença de bens irreversíveis (por exemplo, um sofá); entulho no 

trecho; presença de galhadas ou pneus no ambiente  
de circulação de pedestres

Requisitos

O indicador apresenta notas ponderadas para cada item observado. O 
cálculo se dá pela subtração das notas a partir da nota 100 (valor de 
referência para um ambiente limpo e adequado ao pedestre), de acor-
do com o peso de cada item a seguir:

Como foi medido

Após o levantamento da existência de cada um dos itens listados no 
indicador, partiu-se da nota +100 e realizou-se a operação de sub-
tração para cada item encontrado. Com isso, foi atribuída pontuação 
ao segmento de calçada.

Detalhes

Um aspecto importante do ambiente para quem anda a pé se refere à 
presença de lixo nas ruas. Essenciais para o funcionamento de qual-
quer espaço, seja ele público ou privado, os serviços de limpeza urba-
na e de coleta de resíduos sólidos devem ser feitos de forma regular 
e sistemática. A coleta de lixo31 tem relação com o serviço de recolhi-
mento de resíduos sólidos, enquanto a limpeza32 33 das vias públicas 
refere-se à varredura, capina e limpeza dos logradouros públicos.

A partir do Índice de Percepção de Limpeza (IPL, desenvolvido pela Com-
panhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB), 
desenvolveu-se uma métrica dedicada ao ambiente de circulação  
de pedestres para avaliar o estado da limpeza urbana em cada  
segmento de calçada.
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Resultado da aplicação do indicador

Seguindo o critério acima, o indicador Coleta de Lixo e Limpeza  
registrou uma pontuação considerada boa (2,1). De um total de 64 seg-
mentos de calçada analisados, 40% registraram pontuação insuficiente 
e 50% registraram pontuação ótima. A avaliação revela segmentos de 
calçadas com graves problemas de coleta de lixo e limpeza urbana e 
segmentos de calçada exemplares na avaliação desse indicador. 

Em alguns casos - como nos cruzamentos da Ladeira do Mendonça 
com a Rua Santo Cristo, da Avenida Cidade de Lima com a Rua San-
to Cristo ou em trechos da Via Binário do Porto - observam-se cal-
çadas com espaços totalmente insalubres ao pedestre, com acúmu-
lo de bens irreversíveis (entulhos, metais pesados, móveis), pneus,  
galhadas e lixo crítico. A avaliação destes segmentos revela um sério  
problema relacionado ao descarte e coleta de bens irreversíveis na região.

Por outro lado, a Via D1, a Avenida Cidade de Lima e a Avenida Professor 
Pereira Reis foram pontuadas com nota máxima (3) e foram conside-
radas ótimas na avaliação do indicador. Destaca-se a implantação de 
coleta seletiva subterrânea na região (em especial na Via D1 e arredo-
res), que poderia ser ampliada pelo resto da área, proporcionando locais  
adequados de descarte de lixo comum e lixo reciclável. 
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Fotos: Danielle Hoppe, imagens Google, Rafael G. S. Siqueira, Sergio Porto
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Rua Professor Pereira Reis

Foto: Danielle Hoppe
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As recomendações específicas são ações propostas de forma integrada para 
a qualificação do ambiente de circulação de pedestres, a partir da identifi-
cação de características similares em alguns grupos de ruas. Levando em 
consideração as diferenças territoriais no interior da área avaliada, foi pos-
sível - principalmente a partir do cruzamento de indicadores em categorias 
distintas - reconhecer de forma mais precisa ações coordenadas direcio-
nadas a uma determinada rua ou conjunto de ruas. Essas Recomendações 
para Ruas Específicas são apresentadas no final desta seção. 

Finalmente, é importante ressaltar que as recomendações apresenta-
das aqui não visam esgotar o tema ou detalhar ações particulares. Seu 
intuito é apresentar alternativas de intervenções e políticas públicas 
que podem contribuir para a melhoria da caminhabilidade na região 
de Santo Cristo, baseando-se nas prioridades identificadas através dos 
resultados da aplicação do Índice. Cabe aos gestores públicos, em co-
laboração com a população e demais atores, detalhar um plano de ação 
identificando estratégias, recursos disponíveis e estabelecendo um  
cronograma de intervenções e de monitoramento futuro.

Recomendações

Este capítulo divide-se em Recomendações Gerais e Recomendações 
Específicas. As recomendações gerais foram sistematizadas a partir 

da avaliação de cada indicador, com a finalidade de delinear planos de 
ação para um melhor desempenho de cada categoria do Índice. 

Para cada categoria, os indicadores que apresentaram pontuação consi-
derada insuficiente  são objeto de intervenções prioritárias. Os indica-
dores com avaliação suficiente, boa ou ótima são destacados na sessão 
Outras recomendações.

Recomendações gerais

Recomenda-se manutenção e aperfeiçoamento

Intervenção desejável, recomenda-se ação a médio prazo

Intervenção prioritária, recomenda-se ação a curto prazo

Intervenção prioritário, recomenda-se ação imediata

Ótimo = 3

2 ≤ Bom < 3

1 ≤ Suficiente < 2

Insuficiente < 1
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Atração

A categoria com menor pontua-
ção foi Atração (0,5). Dentre os in-
dicadores que a compõem, desta-
ca-se o resultado insuficiente dos 
indicadores Fachadas Visualmen-
te Ativas, Uso Público Diurno e 
Noturno e Usos Mistos, que indi-
ca a necessidade de intervenções 
imediatas.

Fachadas Visualmente Ativas

Na sessão Resultados da aplicação do indicador, são 
descritos os elementos mais relevantes para o mal de-
sempenho no indicador. Em grande parte, é resultado 
da vacância de estabelecimentos no pavimento térreo 
de novos empreendimentos (o que invalida a permea-
bilidade, uma vez que não há vigilância) e de edifícios 
sem uso aparente ou galpões industriais sem permea-
bilidade visual. 

Para além das questões relacionadas ao uso do solo e 
estratégias para o desenvolvimento do uso do solo - 
 tratadas em Uso Público Diurno e Noturno e Usos Mistos -  
recomenda-se, para uma melhor avaliação neste indica-
dor, adequar projetos arquitetônicos de novas edificações, 
para valorizar entradas de pedestres, permitir maior per-
meabilidade visual no térreo e proporcionar uma maior 
vigilância dos espaços livres de circulação. Recomenda-se 
utilizar elementos translúcidos, criar espaços interme-
diários entre o espaço público e o privado e provê-los de 
mobiliário urbano (como lixeiras, mesas e bancos, áreas 
permeáveis, etc.) para sua utilização pública.

Intervenções prioritárias

Uso Público Diurno e Noturno

O indicador Uso Público Diurno e Noturno foi penalizado 
pela baixa incidência de uso público noturno, condição 
necessária para o estabelecimento de pontuações acima 
de suficiente na face de quadra analisada. Como conse-
quência, mais de 80% das calçadas apresentaram pontu-
ação insuficiente.

Recomendam-se estratégias de atração de uso público 
noturno na região, que sejam compatíveis tanto com as 
demandas locais quanto com as novas demandas a par-
tir da OUC Porto Maravilha. É desejável que espaços de 
locação sejam pensados para uso durante o dia e a noite, 
para residentes e usuários de hotéis na região.

A harmonização da oferta de comércios e serviços pode ser 
complementada por um planejamento para o desenvolvi-
mento econômico local e pela viabilização financeira de 
novos estabelecimentos em parceria com o Sebrae-RJ. Por 
fim, deve-se atentar à importância dos usos que incidem 
diretamente no espaço público para a criação de condições 
favoráveis de uso noturno, como, por exemplo, a instala-
ção de bancas de jornais ou outros pequenos comércios.
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Usos Mistos

A aplicação revelou que o principal desafio relativo ao indicador Usos 
Mistos é a falta do uso residencial na área avaliada. O uso residen-
cial é essencial para a manutenção da vitalidade dessa área não só no 
período diurno e durante a semana, mas também nos horários não  
comerciais e nos fins de semana

Apesar de Santo Cristo e Gamboa serem bairros predominantemente 
residenciais no entorno, deve haver uma preocupação com a ma-
nutenção da população já residente na região, minimizando os efeitos 
de um possível processo de gentrificação, consequência recorrente em 
iniciativas de requalificação urbana. Uma das alternativas para a mini-
mização desses processos é a criação de legislação específica para a in-
trodução de uso residencial para grupos com diferentes rendas, incenti-
vando a diversidade e servindo como forma de controle da elevação do 
custo de vida a médio e longo prazo. 

A implementação de instrumentos que buscam garantir a função social 
da propriedade - como os estabelecidos pelo Estatuto da Cidade34 - po-
dem contribuir positivamente nos resultados desse indicador, tal como 
foi tratado no Plano Local de Habitação de Interesse Social da Operação 
Urbana Porto Maravilha (PLHIS-Porto)IV, que concebeu não só estímulos 
fiscais e urbanísticos para a produção de moradias em uma parte do 
centro do Rio, mas também mecanismos de regularização fundiária e de 
melhoria dos rendimentos da população residente.35

O potencial de aplicação do PLHIS-Porto ainda é pouco explorado por 
empreendedores na região, o que sugere algumas reflexões sobre pos-
síveis ajustes do instrumento. O Plano pode avançar em estratégias 
para a viabilização de uso residencial para diferentes faixas de renda, 
por meio de uma revisão dos incentivos municipais, para proporcionar 
uma oferta por habitação social na região, de acordo com a demanda. 
Cidades como São PauloX e Nova York instituíram estratégias como a 
“cota de solidariedade” - que cria mecanismos de contrapartida na cons- 
trução de empreendimentos de grande porte, por meio da destinação 
de parte do próprio imóvel ou de uma área na mesma região para a 
implantação de moradias de interesse social. Por outro lado, o municí-
pio pode estabelecer parcerias com o Governo Federal e Estadual para 
a disponibilização de terrenos e recursos, e buscar apoiar a produção 
habitacional por meio de projetos de autogestão, complementares à ini-
ciativa privada.

Para além do PLHIS-Porto, o Plano Estratégico do Rio de Janeiro 2017-
202036 aponta como meta a reestruturação do uso do solo ao lon-
go das áreas de influência dos corredores de transporte, sem es-
tabelecer critérios e diretrizes mais específicas. Considerando que 
as áreas mencionadas estão no entorno imediato da Linha 1 do 
VLT Carioca, há uma oportunidade de estímulo ao conceito de ci-
dade compacta, com a valorização de usos residenciais, institucio- 
nais, comerciais e de serviços na região de Santo Cristo.
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Segurança viária

Segurança Viária obteve a se-
gunda menor pontuação den-
tre as demais categorias (0,8).  
O indicador Travessias obteve nota 
insuficiente e deve ser priorizado 
na implementação de interven-
ções imediatas.

Travessias

As interseções são zonas de conflito entre usuários de 
várias modalidades de transporte. Para que seja possí-
vel conciliar os percursos de pedestres e ciclistas com 
segurança no sistema viário, é essencial que sejam dese-
nhadas travessias acessíveis para pessoas com cadeiras 
de rodas e mobilidade reduzida37, em todas as direções a 
partir do segmento de calçada.

Na área de aplicação do Índice, nenhuma das interseções 
apresenta travessias completas (em todas as aproxi-
mações a partir do segmento de calçada), principal-
mente pela priorização da conversão direta de veículos 
motorizados em vias semaforizadas, em detrimento de 
soluções que permitam a continuidade da rede pedonal 
de forma linear em interseções. É recorrente em Santo 
Cristo a existência de interseções onde o pedestre reali- 
za desvios em seu percurso para não se expor a risco de 
atropelamento.

Uma avaliação pormenorizada da qualidade das traves-
sias existentes revela que somente duas delas em toda 
a área apresentaram todos os requisitos de qualidade. 
Este resultado majoritariamente negativo é devido espe-
cialmente à inexistência de condições apropriadas para 
orientação de pessoas com deficiência visual, como esta-
belecem a Norma Brasileira (NBR) 9050 e a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LF 13.146/2015). 
Recomenda-se que sejam realizadas intervenções nas 

interseções e travessias, priorizando as vias de maior 
conflito decorrente do alto fluxo de pedestres e veícu-
los motorizados. As diretrizes essenciais do desenho de 
interseções seguras para o pedestre listadas a seguir de-
vem ser consideradas nas intervenções:

• Implantação de travessias com acessibilidade uni-
versal em todas as direções a partir do segmento de 
calçada;

• Redução da distância de travessia para pedestres e 
ciclistas, reduzindo sua exposição a risco de atro-
pelamento;

• Priorização semafórica, redução dos tempos de espe-
ra e aumento dos tempos de travessia para pedestres 
e ciclistas;

• Aumento das condições de visibilidade entre os dife- 
rentes usuários da rua;

• Clareza na delimitação do espaço de circulação desti-
nado a cada tipo de usuário nas interseções, evitando 
indecisões ou decisões equivocadas;

• Compatibilização de velocidades de veículos moto- 
rizados com a circulação de pedestres e ciclistas, au-
mentando o tempo disponível para visualização, to-
mada de decisão e frenagem.

Intervenções prioritárias
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Alguns exemplos de intervenções físicas que podem ser implantadas 
para atender às diretrizes acima mencionadas e tornar as interseções e 
travessias mais seguras para os pedestres incluem:

• Estabelecimento de critérios de gestão do sistema viário para per-
mitir o movimento irrestrito de pedestres nas interseções: (i) tem-
po semafórico exclusivo para a travessia irrestrita de pedestres em 
interseções (“onda verde” para pedestres ou “vermelho total” para 
veículos) ou (ii) regulamentação específica e programas de educação 
no trânsito para permitir a espera de veículos em conversão direta 
para a travessia segura de pedestres20;

• Alargamento de calçadas nas interseções (criação de “orelhas”) para 
redução da distância de travessia e aumento da visibilidade do pe-
destre;

• Implantação de travessias seguras com desenho universal e si-
nalização adequada a pessoas com deficiência, idosos e crianças, 
seja em interseções ou no meio de quadras;

• Implantação de travessias para pedestres no meio das quadras es-
pecialmente naquelas cujas extensões laterais excedem 150 metros 
de comprimento38; 

• Introdução de travessias de acordo com linhas de desejo de circu-
lação dos pedestres, evitando desalinhamentos como o ilustrado na 
figura a seguir:

A faixa de travessia de pedestres 
deve estar disposta para atender 
às linhas naturais de desloca-
mento do pedestre, evitando des-
vios desnecessários. A disposição 
de travessias em desacordo com 
as linhas naturais de circulação 
aumenta significativamente a 
probabilidade de desrespeito pelo 
pedestre.

• Implantação de travessias elevadas para pedestres, aumentando a 
visibilidade destes aos condutores, propiciando, consequentemente, 
maior conforto e dispensando o uso de rampas.39 De acordo com a 
Resolução nº 495/14 do Conselho Nacional de Trânsito40, “a faixa ele-
vada para travessia de pedestres pode ser implantada somente em tre-
chos de vias que apresentem características operacionais adequadas 
para tráfego em velocidade máxima de 40 km/h, seja por suas carac- 
terísticas naturais, seja por medidas para redução de velocidade”;

• Instalação de iluminação pública com foco nas travessias em ambos 
os bordos da via.
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As obras de requalificação das travessias podem ser feitas concomi-
tantemente à ampliação de calçamentos, implantação de infraestru-
tura cicloviária e implantação de postes de iluminação. Dessa forma, 
além de aumentar a acessibilidade nas travessias, essas intervenções  
impactarão positivamente o resultado de outros indicadores do Índice, 
o que melhorará as condições de caminhabilidade em geral.

Cabe mencionar que intervenções piloto, utilizando pintura e balizado-
res para testar o redesenho de interseções, foram realizadas em cidades 
como São Paulo, Nova York, Buenos Aires e Cidade do México, entre ou-
tras, com resultados amplamente satisfatórios, tendo sido replicadas 
em diversas outras cidades. Essas estratégias para aprimorar o desenho 
de interseções e aumentar a segurança dos pedestres têm em comum a 
agilidade, a economia e a flexibilidade de adaptação.

Outras recomendações 

Tipologia da Rua

Considerando o potencial de caminhabilidade na região e a observação 
do fluxo de pedestres em diferentes horários do dia, principalmente 
na Rua Santo Cristo, e tendo em vista uma abordagem integral para a 
transformação de cidades em espaços atrativos à caminhada, a veloci-
dade máxima permitida nas ruas da região deveria ser reduzida e ex-
pressa por meio de sinalização de regulamentação de velocidade, ausen-
te em boa parte das vias na região. Esse é um parâmetro essencial de  
Segurança Viária para promover condições adequadas de caminhabilida-
de, que deve ser acompanhado por outras medidas de moderação de trá-
fego, como a redução e ordenamento do volume (quantidade) de veículos 
motorizados - especialmente os individuais - em circulação. 

Uma parte significativa dos deslocamentos realizados por automóveis na 
região não apresentam, de uma forma geral, origem ou destino em Santo 
Cristo. A combinação de medidas de incentivo ao uso do transporte pú-
blico, a pé e de bicicleta, de técnicas de desenho viário e de medidas de 
desestímulo ao uso do automóvel é eficiente para melhorar as condições 
de segurança viária como um todo. A seguir, destacam-se medidas reco-
mendadas para um melhor desempenho do indicador Tipologia da Rua.
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Gestão da velocidade viária

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Rio de JaneiroXI apresenta a classifi-
cação viária municipal, documento oficial disponível para as consultas 
referentes à hierarquização das vias. Para esse tema, recomenda-se:

• Regulamentação da velocidade viária em Santo Cristo, de forma a 
reduzir as velocidades praticadas. De acordo com o Código de Trân-
sito Brasileiro15 e a Organização Mundial da Saúde14, sugere-se: 50 
km/h como velocidade máxima no perímetro urbano; 40 km/h para 
vias coletoras; 30 km/h para vias locais; 

• Promoção da fiscalização de velocidades no trânsito para coibir a 
prática de altas velocidades na região;

• Redução da largura de faixas de rolamento, induzindo a redução da 
velocidade praticada e disponibilizando espaço para alargamento 
de calçadas e infraestrutura cicloviária;

• Redução do raio de giro em esquinas, fazendo com que veículos mo-
torizados tenham de reduzir a velocidade nas conversões.

Gestão da circulação de veículos motorizados e estacionamentos na via:

Além das medidas de controle de velocidade comentadas acima, tam-
bém podem ser consideradas e aplicadas as seguintes:

• Ordenamento da circulação de cargas e veículos pesados, desvian-
do o tráfego pesado de vias locais e coletoras para as vias arteriais  
e expressas.

• Regulamentação para estacionamentos na via. Deve-se prever a re-
dução da oferta de vagas existentes e a delimitação clara das vagas 
existentes através de sinalização horizontal e vertical;

• Cobrança pelo estacionamento na via, preferencialmente auto-
matizada. A cobrança automatizada permite maior controle da 
operação e dos recursos gerados. Parte do valor arrecadado com a  
cobrança deve ser investida em melhorias para a mobilidade dos  
modos ativos;

• Fiscalização constante e efetiva do estacionamento em locais proibidos;

• Redução do número de vagas disponíveis fora da via (estacionamen-
tos privativos), normalmente atreladas aos usos do solo, especial-
mente em novos empreendimentos.
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Gestão do sistema cicloviário

As obras e serviços previstos na OUC Porto Maravilha17 incluem a cons-
trução de 17 quilômetros de rede cicloviária, parte dela na região de 
Santo Cristo. Contudo, atualmente Santo Cristo conta com algumas in-
fraestruturas cicloviárias sem conclusão e dispersas no território. Sem 
poder contar com a infraestrutura, ciclistas circulam pelas ruas sem 
tratamento adequado para garantir sua segurança. Além disso, a cons-
trução de paraciclos e bicicletários para estacionamento de bicicletas 
é imprescindível e, juntamente com as vias cicláveis, compõem os ele-
mentos mínimos para a melhoria das condições de circulação de ciclis-
tas, os quais devem ser alvo de ações imediatas. 

Uma rede cicloviária para o centro do Rio de Janeiro e seu entorno foi 
proposta em 2012 pelo projeto Ciclo Rotas CentroXII e incorporada ao 
planejamento oficial do município em 2014, com a construção dos pri-
meiros trechos de vias cicláveis. As propostas trazidas pelo projeto des-
tacam-se não só pelo traçado da rede, mas também pelo método de 
participação social utilizado. A iniciativa contemplou diversas oficinas, 
contagens, discussões e medições, a fim de identificar rotas desejadas e 
compreender o perfil de quem usa a bicicleta no centro. 

Mapa do projeto Ciclo Rotas Centro, com propostas colaborativas de malha cicloviária  
para o centro do Rio de Janeiro. Fonte: ITDP Brasil
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Finalmente, ressalta-se a existência de uma meta no Plano Estratégico 
2017-2020 relativa ao desenvolvimento e implantação do Plano Diretor 
Cicloviário do Rio de Janeiro. A expectativa é que o plano possibilite a 
conexão dos trechos cicloviários existentes e estabeleça trajetos que 
deem acesso ao sistema de transportes de alta capacidade, aos princi-
pais centros de comércio, serviços e lazer, bem como aos equipamentos 
públicos comunitários.

Sugere-se como ações imediatas para a gestão do sistema cicloviário:

• Conclusão de obras de infraestrutura cicloviária na região, conside-
rando a implantação de sinalização vertical e horizontal em todos 
os trechos cicloviários e nas interseções;

• Implantação de estacionamentos para bicicletas (paraciclos e bici-
cletários) nas áreas que concentram atividades e demanda, conside-
rando número de vagas compatíveis com a demanda atual e poten-
cial. Além disso, recomenda-se levar em conta os locais atualmente 
já utilizados com esta finalidade;

• Promoção de sistema de bicicletas compartilhadas, aproveitando a 
revisão do contrato de bicicletas compartilhadas do Rio de Janeiro, 
os eixos cicloviários previstos na região, o potencial de integração 
com os transportes públicos e a existência de galpão de manutenção 
e operação de bicicletas compartilhadas pela tembici na região.XIII

 Alternativamente, a promoção de sistemas corporativos de  
bicicletas compartilhadas poderá ser feita em conjunto com os 
diversos incorporadores na área. Regulamentação de velocidade na Rua Santo Cristo 

Foto: Danielle Hoppe
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Segurança pública

A categoria Segurança Pública (0,8) 
obteve uma pontuação equiva-
lente à Segurança Viária, ambas 
consideradas insuficientes. O indi-
cador Fluxo de Pedestres Diurno e 
Noturno obteve pontuação insufi-
ciente, para a qual recomendam-
-se ações imediatas.

Fluxo de Pedestres Diurno e Noturno

O indicador Fluxo de Pedestres Diurno e Noturno tem o po-
tencial tanto de revelar a demanda de uso de espaços por 
pedestres em uma determinada região, quanto de diagnos-
ticar quais áreas são pouco ou nada atrativas à caminhada. 

A demanda de pedestres no período diurno apresenta 
maior relevância na Rua Santo Cristo, muito devido ao uso 
do solo diverso e com comércios e serviços de bairro. Com-
plementarmente, a proximidade com moradias do entorno 
favorece a realização de viagens a pé no bairro. No período 
noturno, os esparsos pontos de concentração de pedestres 
em toda a área avaliada são resultantes de bares na Rua 
Santo Cristo, alguns escritórios em novos empreendimen-
tos e estações da Linha 1 do VLT Carioca. 

Intervenções prioritárias

A partir da observação dos equipamentos que têm o poten-
cial de atrair pessoas a pé na região, recomenda-se como 
intervenções imediatas para o indicador:

• Ampliar as áreas de acomodação de pedestres em para-
das do VLT, atualmente estreitas e ocupando parte rele-
vante da largura útil dedicada ao fluxo de pedestres. 
Nos casos onde não há espaço suficiente, existe a pos-
sibilidade de utilização de decreto de desapropriação 
por utilidade pública, podendo ser associado a projetos 
de requalificação de estabelecimentos industriais ou 
logísticos ou conversão para novos usos;

• Instalar quiosques, bancas de jornal e demais equipa-
mentos que mantenham a rua ativa e com vigilância 
permanente em diversos horários. É importante haver 
uma estratégia de viabilização, possivelmente através 
de ajustes em exploração publicitária de mobiliário ur-
bano, com a finalidade de viabilizar economicamente 
tanto algumas bancas de jornal de pouca movimen-
tação na área quanto novos equipamentos em áreas 
pouco exploradas.
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Iluminação

Na medida em que propicia condições de utilização noturna dos espaços 
públicos, a iluminação contribui para a formação do ambiente urbano 
favorável ao pedestre. Apesar do indicador não ser alvo de intervenções 
imediatas, é importante ressaltar que as condições de iluminação devem 
ser priorizadas e passar periodicamente por manutenções, de forma a ga-
rantir segurança no passeio e na via, evidenciando também as travessias 
de pedestres e os cruzamentos. Recomenda-se:

• Ampliação da rede de dutos de iluminação e telecomunicações sub-
terrânea, já presente em algumas vias, para toda a área. A ilumi-
nação subterrânea evita interferência no conjunto da paisagem ur-
bana pelo lançamento de cabos e cordoalhas aéreas;

• Migração do sistema de iluminação pública convencional por par-
te da concessionária de distribuição de energia elétrica e ajuste do 
nível de iluminação de acordo com as características de utilização 

Outras recomendações

das vias22 com utilização de luminárias com lâmpadas tipo LED, em 
acordo com o projeto “Ilumina Rio”, proposto no Plano Estratégico 
2017-2020 da Prefeitura do Rio de Janeiro;

• Implantação de iluminação pública dedicada ao pedestre, seja nas 
calçadas ou em travessias, complementar à iluminação viária. É es-
sencial que a altura da luminária seja mais baixa e que o foco de luz 
seja direcionado, de forma a garantir boas condições de contraste 
visual e melhorar as condições de segurança pública e segurança 
viária para todos os usuários. Deve-se garantir também que o foco 
de luz fique livre de obstruções causadas por copas de árvores.
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Ambiente

Assim como observado em Atra-
ção, Segurança Viária e Segurança 
Pública, a categoria Ambiente foi 
avaliada como insuficiente (0,8) 
na aplicação deste iCam. Den-
tro da categoria, o indicador com 
resultado menos favorável foi 
Sombra e Abrigo, considerado in-
suficiente e alvo de intervenção 
imediata.

Sombra e Abrigo

Os benefícios relativos à existência de árvores são múlti-
plos e não se limitam a aspectos ambientais. Além do au-
mento do conforto ambiental proporcionado pela criação 
de áreas de sombra, as árvores têm um importante papel 
na redução da temperatura, na ampliação de superfície de 
drenagem, na redução de ruídos urbanos provenientes do 
tráfego de veículos e na manutenção do ecossistema am-
biental urbano22 41.

Além disso, a introdução de elementos verdes deve tam-
bém incluir jardins concebidos para absorver a água plu-
vial. Tais elementos verdes contribuirão para reduzir a 
temperatura nas ruas e amenizar o efeito de ilhas de calor, 
além de proporcionar uma maior qualidade do ar. Reco-
menda-se, entretanto, atenção na escolha de espécies e 
localização dos jardins, de tal forma que não se tornem 
esconderijos que possam vir a constituir pontos de inse-
guridade para os pedestres.

Os novos eixos viários a partir da OUC Porto Maravilha pre-
viram o plantio de árvores em áreas de circulação de pe-
destres, contudo essas localidades foram avaliadas como 
insuficientes nesse indicador, devido ao fato das mudas 
estarem em crescimento, sem oferecer sombreamento 
adequado. Recomenda-se a verificação constante das mu-
das recém plantadas para garantir seu crescimento; por 
outro lado, sugere-se a elaboração de um projeto paisagís-
tico concomitante ao alargamento de calçadas, principal-
mente nas vias não afetadas pela OUC Porto Maravilha. 

Intervenções prioritárias

Nesse sentido, destaca-se o Plano Diretor de Arborização 
Urbana da Cidade do Rio de Janeiro, de 2015. Além de con-
tar com diversas seções referentes aos espécimes exis-
tentes, formas de manejo, aproveitamento dos resíduos 
de poda, entre outras, a publicação apresenta os recursos 
financeiros disponíveis, programas de educação e proces-
sos de planejamento com enfoque específico na arboriza-
ção urbana no Rio de Janeiro.42

Complementarmente, os projetos arquitetônicos de novos 
empreendimentos podem oferecer elementos permanen-
tes de sombra e abrigo, desde que não obstruam a visibi-
lidade do pedestre no sistema viário e nas calçadas, itens 
essenciais para a segurança viária e segurança pública. O 
projeto de paisagismo deve também ter locação apropria-
da a coluna, poste e luminárias na área de intervenção, 
itens avaliados no indicador Iluminação. Deve-se evitar 
que a iluminação seja escondida pela arborização, criando 
pontos escuros.22

A Cidade do Rio de Janeiro determinou a proibição de mar-
quises (que, por interpretação, também abarcam toldos e 
pergolados) por intermédio do Decreto da Prefeitura de n.º 
27.663 (12 de março de 2007). Recomenda-se uma atuação 
conjunta com a Prefeitura, de forma a revisar o Decreto  
e promover a aplicação segura desses elementos, buscan-
do incorporá-los nas práticas de projetos arquitetônicos 
na cidade.
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Outras recomendações

Poluição Sonora

A aplicação do Índice de Caminhabilidade mostrou que a poluição sonora 
é um dos aspectos críticos de conforto ambiental nas ruas de Santo Cris-
to. Em um primeiro momento, podem ser implementadas medidas asso-
ciadas de redução de velocidade dos veículos motorizados e de gestão de 
demanda por viagens motorizadas, reduzindo o volume de tráfego na re-
gião. Essas medidas, descritas nas recomendações referentes à Seguran-
ça Viária, afetariam positivamente o resultado de ambas as categorias.

Além dessas medidas, também é possível incorporar outras estratégias, 
tais como43 44 45:

• Monitoramento das fontes de ruído, a fim de identificar, para cada 
localidade, os tipos de ruídos a que estão expostos os pedestres. Com 
esse levantamento, é possível identificar os principais locais de con-
flito, além de priorizar alternativas mais adequadas e propostas de 
estudos futuros. Os dados necessários podem ser coletados com cus-
to relativamente baixo, por meio de plataforma colaborativa;

• Adoção de políticas municipais que permitam levar em consideração 
os níveis de ruído ao adquirir bens ou contratar empresas terceiriza-
das para realizar serviços públicos, tais como veículos de emergência, 
equipamentos de construção, ônibus, entre outros.

Coleta de Lixo e Limpeza

De acordo com os resultados da aplicação do indicador, cerca de 40% 
das calçadas observadas apresentaram pontuação insuficiente e 50% 
apresentaram pontuação ótima. A avaliação denota áreas contíguas to-
talmente insalubres ao pedestre, com bens irreversíveis (entulhos, me-
tais pesados, móveis), pneus, galhadas e lixo crítico, o que representa 
uma ameaça à saúde de moradores e transeuntes da região. Por outro 
lado, as áreas com melhor avaliação para este indicador já apresentam 
pontos de coleta seletiva subterrânea, mesmo que pontualmente.

Para um melhor desempenho no indicador, recomenda-se a melhoria 
no serviço de coleta de bens irreversíveis em toda a região e a ampliação 
do sistema de coleta seletiva subterrânea. É altamente desejável que 
as ações promovam a geração de renda local, através de coleta seletiva 
de lixo e tratamento local de resíduos, como compostagem e sistemas 
de reciclagem. Desta forma, diminuem-se os gastos com coleta de lixo 
e limpeza e promove-se a inclusão da população residente através da 
geração de empregos.
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Calçada

A categoria Calçada foi conside-
rada suficiente (1,2), resultado da 
avaliação também suficiente dos 
dois indicadores que a compõem, 
Pavimentação e Largura. Apesar 
de não serem alvos de intervenção 
a curto prazo, destacam-se reco-
mendações necessárias para um 
melhor desempenho da categoria.

Pavimentação 

A aplicação do indicador Pavimentação revelou uma con-
dição satisfatória na região analisada: mais de 80% das 
ruas analisadas têm uma pontuação igual ou superior a 
suficiente. Apesar do bom desempenho no indicador, a 
manutenção de calçadas na área é fortemente prejudica-
da em alguns segmentos devido aos veículos estacionados 
no passeio, que apresentam peso superior ao suportado 
pela pavimentação, provocam fissuras no piso e, por con-
sequência, oneram os responsáveis pela manutenção do 
piso da calçada. A manutenção de calçadas deve ser tra-
tada como prioridade, tendo em vista não apenas a NBR 
90504 - que define parâmetros para acessibilidade univer-
sal -, mas também a legislação municipal em vigor.XIV 

É importante lembrar que no Rio de Janeiro, assim como 
na maioria dos municípios brasileiros, os serviços de 
limpeza, conservação e construção das calçadas são de 
responsabilidade dos proprietários dos imóveis ou ter-
renos. Cabe ao município estabelecer parâmetros claros 
para orientar os proprietários na construção das calça-
das, assim como realizar ações de conscientização e de 
fiscalização. Além disso, o município é responsável pela 
construção e manutenção das calçadas localizadas em 
frente a edifícios de sua propriedade.

Outras recomendações

Pode-se utilizar um sistema colaborativo de fiscalização, 
a exemplo da Central de Atendimento ao Cidadão 1746 
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que busca pro-
mover a coleta rápida de informações e aproxima o cida-
dão da gestão dos espaços e serviços públicos, mas ain-
da não conta com um item específico para reclamações 
sobre calçadas. O envolvimento de usuários na identifi-
cação de problemas de manutenção de calçadas através 
de aplicativo ou outras ferramentas digitais - idealmen-
te através dos quais possam ser compartilhadas fotos - 
deve ser feito de forma a obter a confiança dos usuários. 
Para o sucesso e uso continuado de ferramentas colabo-
rativas como essas, é essencial que o usuário seja infor-
mado sobre o encaminhamento dado à solicitação em 
um tempo curto (não mais de três semanas depois do 
registro do problema).
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Largura 

Nota-se que as vias que obtiveram pontuação insuficiente em Pavimenta-
ção também obtiveram desempenho aquém do esperado no quesito Lar-
gura. Trata-se especificamente da Rua Santo Cristo e da Rua Pedro Alves. 
Para estas ruas, destacam-se ações coordenadas ao final dessa sessão, em 
Recomendações para Ruas Específicas, com diretrizes voltadas à infraes-
trutura urbana e gestão do sistema viário. 

Por outro lado, algumas vias obtiveram pontuação insuficiente em Largura, 
mas não apresentam recomendações específicas para Pavimentação. É o 
caso da Via Binário do Porto, por decorrência do estreitamento da largura da 
calçada em estações de VLT.

Nas ruas com calçadas de largura insuficiente, uma das alternativas pos-
síveis para o alargamento das calçadas é a redução da largura das faixas de 
circulação de automóveis. Em um primeiro momento, o alargamento pode 
ser testado por meio de intervenções piloto, com pintura e elementos tem-
porários de segregação entre o espaço de circulação de veículos e pedestres, 
em estratégias similares às adotadas em outras cidades brasileiras.XV Uma 
vez testadas, as modificações de caráter permanente podem ser implanta-
das, envolvendo obras civis para alterações do meio-fio e respectivos ajus-
tes no sistema de drenagem. 

Recomenda-se ainda que a pavimentação em granito adotada nas áreas 
abrangidas pela OUC Porto Maravilha seja utilizada para a pavimentação 
de novas calçadas na região. A uniformidade da pavimentação facilita a 
avaliação e controle continuados das condições do pavimento, que pode 
ser danificado devido a interferências por obras civis, vazamentos na rede 
pública, recalques diferenciais, etc. 
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Mobilidade

A categoria Mobilidade obteve 
avaliação considerada suficien-
te (1,9), com pontuações distintas 
entre os indicadores. A Distância 
a Pé ao Transporte de Média ou 
Alta Capacidade apresentou ava-
liação boa (2,7), sendo o indicador 
com maior pontuação no iCam.  
Já o indicador Dimensão de Qua-
dras foi considerado suficiente (1,1) 
e requer ações em curto prazo.

Apesar de ter sido avaliada como suficiente, a categoria 
Mobilidade obteve a maior pontuação no iCam (1,9). O 
desempenho dos indicadores foi prejudicado em deter-
minados segmentos de calçada pela grande dimensão 
das quadras da região, que aumentam as distâncias de 
deslocamento dos pedestres. 

A área conta com algumas oportunidades de permeabili-
zação de quarteirões para o fluxo de pedestres, o que aju-
daria a reduzir as distâncias de caminhada. Estes espa-
ços, com potencial para serem transformados em áreas 
de fruição pública, encontram-se atualmente fechados. . 

Áreas de fruição pública são espaços com uso público no 
pavimento térreo que não podem ser fechadas com edi-
ficações, instalações ou equipamentos. A oferta de áre-
as qualificadas para o uso público privilegia o pedestre 
e promove o desenvolvimento de atividades com valor 
social, cultural e econômico. É possível o estabelecimen-
to de estratégias para a viabilização de áreas de uso pú-
blico no térreo em empreendimentos, como, por exem-
plo, estabelecido no Plano Estratégico do Município de 
São Paulo de 2014. Neste instrumento legal, permite-se 
o acréscimo do potencial construtivo básico do imóvel 
equivalente a 100% (cem por cento) da área destinada à 
fruição pública.

Outras recomendações

Alguns empreendimentos que se instalaram a partir da 
OUC Porto Maravilha exploram caminhos internos a pé, 
com algumas limitações importantes a destacar: o Pas-
seio Ernesto Nazareth, que qualifica os caminhos para 
pedestres independentemente do sistema viário, tem 
seu potencial limitado por decorrência de travessias mal 
localizadas ou inexistentes. Na extremidade do Passeio 
junto à Avenida Professor Pereira Reis, nota-se o poten-
cial de continuidade do caminho de pedestres desde o 
Passeio até a fruição pública do empreendimento Porto 
Atlântico, no outro lado da Avenida. Contudo, não há tra-
vessia na Avenida Professor Pereira Reis que esteja ali-
nhada com o novo eixo de circulação de pedestres criado 
pelo Passeio. O mesmo ocorre na extremidade do Passeio 
junto à Avenida Cidade de Lima, que não apresenta tra-
vessia alinhada com o percurso realizado. Já na extremi-
dade do Passeio junto à Via Binário do Porto, destaca-se a 
travessia de pedestres para o acesso ao bordo oposto da 
Via e, consequentemente, à estação do VLT.
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Av. C
idade Lima

A
v. Prof. Pereira Reis

Desenho esquemático dos eixos potenciais de circulação de pedestres não atendidos por travessias 
sinalizadas. Fonte: ITDP Brasil. 

Recomenda-se para a categoria Mobilidade:

• A não restrição do horário de circulação nas áreas de fruição pública de 
empreendimentos existentes ou a regulamentação do horário de circu-
lação por pelo menos 15 horas diárias;

• A instalação de novas faixas de travessia de pedestres e adequação de 
faixas existentes de acordo com a continuidade do percurso do pedes-
tre (linhas de desejo);

• A replicação de estratégias de fruição pública no térreo de novos empre-
endimentos, a partir das boas práticas existentes no local.

Pass. Ernesto Nazareth
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Rua Santo Cristo

Foto: Diego Mateus da Silva
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Recomendações para ruas específicas

Nesta seção, apresentam-se recomendações específicas para alguns 
grupos de ruas em Santo Cristo. A partir dos resultados em cada 

indicador, calculou-se a média das pontuações obtidas nos segmentos 
de calçadas pertencentes a uma determinada via ou trecho viário, per-
mitindo, assim, uma avaliação agregada do ambiente da rua, ao invés de 
uma avaliação do segmento de calçada.

Os agrupamentos foram baseados no cruzamento de indicadores que 
verificam a infraestrutura dedicada aos pedestres nas vias, em especial 
os indicadores Largura, Pavimentação e Travessias, e a sua relação com 
o indicador Tipologia da Rua, incluindo a avaliação da hierarquia viária 
e a velocidade regulamentada de veículos motorizados. Desta forma,  
recomendam-se ações direcionadas a determinadas ruas para a melho-
ria das condições de caminhabilidade e segurança viária. 

Vias com Tipologia da Rua insuficiente

As vias que apresentaram pontuação insuficiente (0,0 a 0,9) no indi-
cador Tipologia da Rua foram elencadas em tabela. Por serem vias ar-
teriais e que concentram maior fluidez de veículos motorizados, são 
recomendadas medidas que visam a segurança viária dos modos ativos 
(pedestres e ciclistas), através de redesenho viário e medidas de mode-
ração de tráfego.

Apesar da Avenida Professor Pereira Reis e da Avenida Cidade de Lima 
apresentarem pontuação suficiente (1,0 a 1,9) e boa (2,0 a 2,9) em Pavi-
mentação e Largura - o que indica calçadas minimamente adequadas à 
circulação de pedestres -, as travessias de pedestres foram consideradas 
insuficientes para essas ruas devido a travessias incompletas e que não 
atendem às linhas de desejo de pedestres. De forma complementar, a ve-
locidade observada nestas vias é superior ao máximo recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (50 km/h em vias urbanas) e em alguns ca-
sos são mais altas que o recomendado pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de infraestrutura adequada para a travessia segura de pedes-
tres a partir de cada segmento de calçada, associada a uma falta de rigor 
público no controle da velocidade de veículos motorizados, são fatores 
que potencializam o risco de atropelamentos e fatalidades de pedestres 
no sistema viário.
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Avenida  
Professor  

Pereira Reis
1,3 2,7 0,0 0,3 50 km/h Arterial

Avenida  
Cidade  
de Lima

1,5 2,1 0,0 0,4 60 km/h Arterial

*em alguns casos, a velocidade viária foi estimada através da classificação viária municipal.
Vias com tipologia da rua insuficiente e comparativos. Fonte: ITDP Brasil
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Recomendações para a Avenida Cidade de Lima:

• Redução da velocidade máxima permitida de 60 km/h para 50 km/h; 

• Redução do número de faixas de rolamento e redução da largura das 
faixas de circulação remanescentes; 

• Uso do espaço liberado pela redução da largura de faixas para a im-
plantação de infraestrutura cicloviária conectando a Avenida Pro-
fessor Pereira Reis à Rodoviária e Terminal Padre Henrique Otte, 
conforme proposta do projeto Ciclo Rotas Centro incorporada ao 
planejamento cicloviário do município em 2014;

 Recomenda-se a implantação de cicloviaXVI segregada no bordo 
da rua, assim como sinalização horizontal e vertical de segu-
rança (sinalização de regulamentação e advertência) e sinaliza-
ção de orientação de destinos para ciclistas;

 Implantação de espaços para estacionamento de bicicletas em 
locais com atração de ciclistas no entorno da infraestrutura ci-
cloviária (tais como comércios e serviços);

• Implantação de travessia de pedestre semaforizada entre o Passeio 
Ernesto Nazareth (empreendimento Cais do Porto) e a Ladeira do 
Mendonça. A travessia deverá apresentar faixa de travessia de pe-
destres visível, acesso completo para cadeira de rodas, piso tátil de 
alerta e direcional e tempos de travessia adequados a pessoas com 
mobilidade reduzida.

Recomendações para a Avenida Cidade de Lima:

• Redução da velocidade máxima permitida de 50 km/h para 40 km/h 
e alteração da hierarquia viária para via coletora; 

• Finalização de infraestrutura cicloviária sobre calçada, com implan-
tação de sinalização horizontal e vertical de segurança e sinalização 
de orientação de destinos para ciclistas;

• Implantação de travessias sinalizadas de ciclistas, visando a cone-
xão cicloviária com segurança entre as ciclovias da Avenida Profes-
sor Pereira Reis e Avenida Cidade de Lima;

• Implantação de travessia de pedestre semaforizada entre o Passeio 
Ernesto Nazareth e o empreendimento Porto Atlântico, potencia-
lizando a criação de uma rota de pedestres a partir do espaço de 
fruição pública do empreendimento Porto Atlântico até o empre-
endimento Cais do Porto. A travessia deverá estar alinhada com o 
percurso dos pedestres e apresentar faixa de travessia de pedestres, 
acesso completo para cadeira de rodas, piso tátil de alerta e dire-
cional e tempos de travessia adequados a pessoas com mobilidade 
reduzida.
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Vias com Tipologia da Rua suficiente

As vias que apresentaram pontuação suficiente (1,0 a 1,9) no indicador  
Tipologia da Rua foram elencadas em tabela. A avaliação do indicador nes-
tas ruas foi prejudicada pela inexistência de infraestrutura cicloviária, item 
considerado essencial para a sua adequação à circulação em modos ativos 
como um todo, além de apresentarem velocidade viária incompatível com 
a sua hierarquia viária e com as características de tráfego observadas.

Recomendações para Rua General Luís Mendes de Morais e Via D1:

• Redução da velocidade máxima permitida de 50 km/h para 40 km/h; 

• Promoção de instrumentos efetivos para a fiscalização da velocidade na 
via, acompanhados de programas educativos direcionados a motoris-
tas de ônibus em linhas que atendem o Terminal Padre Henrique Otte;
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Rua General Luís Mendes 
de Morais

1,0 0,0 1,0 0,0 50 km/h Coletora

Via D1 1,3 1,0 1,0 0,0 50 km/h Coletora

Ladeira do Mendonça 1,0 1,0 1,0 0,0 40 km/h Coletora

Rua Cordeiro da Graça 1,7 2,0 1,0 0,0 40 km/h Coletora

Rua Santo Cristo 0,6 0,6 1,0 0,2 40 km/h Coletora

Via Binário do Porto 1,4 0,8 1,0 0,5 50 km/h Arterial

Rua Santo Cristo (trecho 
com circulação do VLT)

1,6 2,2 1,0 1,0 30 km/h Coletora

*em alguns casos, a velocidade viária foi estimada através da classificação viária municipal.
Vias com tipologia da rua suficiente e comparativos. Fonte: ITDP Brasil.

• Finalização de infraestrutura cicloviária sobre calçada (já que a largu-
ra da calçada permite a implantação sem prejudicar a circulação de 
pedestres) com implantação de sinalização horizontal e vertical de 
segurança e sinalização de orientação de destinos para ciclistas;

• Implantação de travessias sinalizadas de ciclistas visando a conexão 
cicloviária com segurança no acesso ao Terminal Padre Henrique Otte 
e à Rodoviária, conforme proposta do projeto Ciclo Rotas Centro.

Recomendações para a Rua Santo Cristo (trecho com circulação de VLT):

• Estabelecimento de limite de velocidade de 30 km/h e implantação 
de sinalização vertical de regulamentação; 

• Implantação de infraestrutura cicloviária, sendo recomendada a 
implantação de ciclorrotaXVII (tráfego compartilhado entre veículos 
motorizados e ciclistas), com sinalização horizontal e vertical de ad-
vertência e sinalização de orientação de destinos para ciclistas;

• Implantação de espaços para estacionamento de bicicletas em loca-
lidades com atração de ciclistas no entorno da infraestrutura ciclo-
viária (tais como comércios e serviços);

• Delimitação de espaços para estacionamento na via:

 Utilização de balizadores (tais como fradinhos) para a restrição 
do espaço ao estacionamento de veículos motorizados e a ga-
rantia de livre circulação de pedestres;

 Recomenda-se a realização de pesquisa de campo e consulta a 
moradores para analisar a utilização das vagas antes de definir 
ações de restrição ao estacionamento na via.
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Nesta sessão, foram elencadas as vias que apresentaram pontuação insu-
ficiente (0,0 a 0,9) no indicador Largura e que apresentam velocidade viá-
ria igual ou superior a 40 km/h. Estes casos são potencialmente perigosos 
aos pedestres que utilizam parte do leito da rua para se deslocar, situação 
corriqueira em calçadas com largura inadequada, com gargalos ou obs-
truções ao pedestre. Destacam-se nessa avaliação a Rua Santo Cristo (no 
trecho em que não há circulação do VLT) e a Rua Pedro Alves, que para 
além de apresentarem largura insuficiente, possuem pavimentação ina-
dequada, com desníveis e sem manutenção por parte de proprietários de 
lotes ou da prefeitura.

Vias com Largura insuficiente e Velocidade Igual ou Superior a 40 km/h

*em alguns casos, a velocidade viária foi estimada através da classificação viária municipal.
com largura insuficiente e comparativos. Fonte: ITDP Brasil.

Recomendações para a Rua Santo Cristo (no trecho em que há circulação 
do VLT):

• Redução da velocidade máxima permitida de 40 km/h para 30 km/h, 
estendendo ao restante da rua a velocidade do trecho onde circula o 
VLT. Apesar de ser classificada como uma via coletora, a Rua Santo 
Cristo possui um caráter de comércio local que justifica a revisão da 
sua hierarquia viária e a redução da velocidade. Junto com a redu-
ção, é necessário o reforço da sinalização vertical de regulamenta-
ção de velocidade;

• Redução da largura das faixas de circulação motorizada para 3,5 me-
tros (circulação de veículos pesados) e 2,7 metros (veículos leves);

• Delimitação de espaços para estacionamento em um bordo da via, 
com largura de 2,5 metros:

 Recomenda-se a realização de pesquisa de campo e consulta a 
estabelecimentos locais para avaliar a utilização das vagas de 
estacionamento antes de definir o modelo de rotatividade e 
ações para cobrança automatizada;

• Uso do espaço liberado pela redução da largura de faixas para im-
plantação de infraestrutura para a circulação dos modos ativos;

 Alargamento dos passeios em ambos os bordos da via, aumen-
tando o espaço disponível para circulação de pedestres;

 Implantação de infraestrutura cicloviária conectando a Rua 
Santo Cristo à Rua Professor Pereira Reis, à Via D1 e à Rodoviária 
e Terminal Padre Henrique Otte, conforme proposta do projeto 
Ciclo Rotas Centro incorporada ao planejamento cicloviário do 
município em 2014;
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Rua Pedro Alves 0,0 0,0 3,0 0,0 40 km/h Local

Rua Santo Cristo 0,6 0,6 1,0 0,2 40 km/h Coletora

Rua General Luís Mendes 
de Morais

1,0 0,0 1,0 0,0 50 km/h Coletora

Praça Marechal Hermes 1,0 0,0 3,0 0,0 30 km/h Coletora

Via Binário do Porto 1,4 0,8 1,0 0,5 50 km/h Arterial
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Recomendações para a Rua Santo Cristo (no trecho em que não há  
circulação do VLT):

• Implantação de espaços para estacionamento de bicicletas em loca-
lidades com atração de ciclistas no entorno da infraestrutura ciclo-
viária (tais como comércios e serviços);

• Implantação de elementos para a travessia de pedestres em todas as 
aproximações das interseções elencadas a seguir:

 Travessias de pedestre em interseções semaforizadas:

‣ Ladeira do Mendonça;

‣ Praça Santo Cristo; 

‣ Rua Cordeiro da Graça e Rua Pedro Alves. 

 Travessias de pedestre em interseções não semaforizadas:

‣ Rua Vidal de Negreiros;

‣ Rua Sara; 

‣ Rua Cardoso Marinho. Recomenda-se nessa interseção 
a implantação de ilhas de refúgio para pedestres, para a 
travessia em duas etapas. 

 Os elementos de qualificação das travessias ainda deverão con-
siderar:

‣ Alargamento de calçadas nas interseções (criação de 
“orelhas”), a partir da delimitação do espaço de esta-
cionamento na via por meio de elementos geométricos 
(guias e calçadas), permitindo a redução da distância de 
travessia e aumento da visibilidade do pedestre;

‣ Implantação de faixa de travessia de pedestres visível, 
acesso completo a cadeira de rodas e piso tátil de alerta 
e direcional. Nas travessias semaforizadas, os tempos de 
travessia devem ser adequados a pessoas com mobilida-
de reduzida.

Travessia de pedestres na Rua Santo Cristo, no trecho onde há a circulação do VLT. 
Foto: Gabriel Oliveira
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Recomendações para a Rua Pedro Alves:

• Redução da velocidade máxima permitida de 40 km/h para 30 km/h 
e reforço da sinalização vertical de regulamentação de velocidade;

• Redução da largura das faixas de circulação motorizada para 3,5 me-
tros (circulação de veículos pesados) e 2,7 metros (veículos leves);

• Delimitação de espaços para estacionamento em um bordo da via, 
com sessão de até 2,5 metros:

 Recomenda-se a realização de pesquisa de campo e consulta a 
estabelecimentos locais para avaliar a utilização das vagas de 
estacionamento antes de definir o modelo de rotatividade e 
ações para cobrança automatizada;

• Uso do espaço liberado pela redução da largura de faixas para im-
plantação de infraestrutura para a circulação dos modos ativos;

 Alargamento dos passeios em ambos os bordos da via, aumen-
tando o espaço disponível para circulação de pedestres;

 Implantação de infraestrutura cicloviária, sendo recomendada a 
implantação de ciclorrota, com sinalização horizontal e vertical de 
advertência e sinalização de orientação de destinos para ciclistas;

• Implantação de elementos para a travessia de pedestres não semafo-
rizada em todas as aproximações nas interseções elencadas a seguir.

 Rua Pedro Alves;

Rua João Cardoso;

 Rua Moreira Pinto.

• A qualificação das travessias ainda deverá considerar:

 Alargamento de calçadas nas interseções (criação de “orelhas”), a 
partir da delimitação do espaço de estacionamento na via por meio 
de elementos geométricos (guias e calçadas), permitindo a redução 
da distância de travessia e aumento da visibilidade do pedestre;

 Implantação de faixa de travessia de pedestres visível, acesso 
completo a cadeira de rodas e piso tátil de alerta e direcional. 

Recomendações para a Via Binário do Porto:

• Alargamento dos passeios no bordo da via onde há a circulação do 
VLT e melhor acomodação das paradas, de forma a permitir a livre 
circulação de pessoas e a acomodação de usuários de transporte;

 A utilização de decreto de desapropriação por utilidade pública 
pode ser uma alternativa, se associada a projetos de requalifi-
cação ou conversão de estabelecimentos industriais ou logísti-
cos em novos usos.

Área de acomodação de pedestres na Via Binário do Porto.
Foto: Danielle Hoppe
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Avenida Cidade de Lima 0,3 1,5 2,1 1,5 1,0 3,0 1,9 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 1,1 0,3 0,4 0,5 0,8 2,6 0,9

Avenida Professor Pereira Reis 0,9 1,3 2,7 1,8 2,9 3,0 2,9 0,7 0,1 0,8 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 2,2 0,3 0,9 0,1 0,9 2,2 0,8

Ladeira do Mendonça 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0

Passeio Ernesto Nazareth 1,0 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 2,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 3,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,5 0,5

Praça Marechal Hermes 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 3,0 1,0

Rua Cordeiro da Graça 0,7 1,7 2,0 1,7 2,7 3,0 2,7 1,2 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,2 0,8 0,5 0,8 2,2 0,8

Rua do Largo José  

Francisco Fraga
1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rua General Luís  

Mendes de Morais
0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0

Rua Moreira Pinto 1,0 1,0 2,5 1,5 3,0 3,0 3,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0

Rua Pedro Alves 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,5 1,3 3,0 0,0 0,0 0,8 0,3 3,0 0,0 1,0 0,3 0,3 0,0 0,3 1,0 0,0 0,0

Rua Santo Cristo 0,3 0,6 0,6 0,3 2,4 2,3 2,2 2,4 1,2 1,0 1,3 1,0 1,0 0,2 0,2 0,6 1,0 0,4 0,1 1,0 1,0 0,3

Rua Santo Cristo  

(trecho com circulação do VLT)
0,8 1,6 2,2 1,6 2,6 3,0 2,6 2,0 0,6 0,0 1,0 0,6 1,0 1,0 0,8 1,2 0,2 0,4 0,0 1,8 1,0 0,4

Travessa Pedro Alves 0,0 1,0 0,0 0,5 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 1,5 0,0 0,5 0,0 1,0 3,0 1,0

Via Binário do Porto 0,3 1,4 0,8 0,8 0,6 3,0 1,6 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,4 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,8 0,3

Via D1 0,0 1,3 1,0 0,7 0,0 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 1,0 2,0 0,7

ÁREA SANTO CRISTO 0,9 1,2 1,2 1,2 1,1 2,7 1,9 1,2 0,2 0,1 0,3 0,5 1,9 0,4 0,8 1,9 0,5 0,8 0,3 1,5 2,1 0,8

Pontuação das categorias e do Índice final por rua
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i. O conceito de caminhabilidade (walkability, em inglês) foca nas condições do espaço 
urbano vistas sob a ótica do pedestre. Em linhas gerais, pode ser definido como a me-
dida em que as características do ambiente urbano favorecem a sua utilização para 
deslocamentos a pé.

ii. A publicação Índice de Caminhabilidade - Ferramenta 2.0 encontra-se disponível em: 
<http://itdpbrasil.org.br/icam2>.

iii. Neste relatório, a Linha 1 do VLT Carioca é considerada parte do siste-
ma de transporte de média e alta capacidade da cidade. Partiu-se da premis-
sa de que a linha atende a classificação mínima “Básico” do Padrão de Quali-
dade BRT (ITDP. 2016). A classificação considera a existência de infraestrutura 
segregada com prioridade de passagem, alinhamento das vias, cobrança de tarifa fora 
do veículo, tratamento das interseções e embarque em nível. Para mais detalhes so-
bre a classificação de corredores de transporte de média e alta capacidade, consultar:  
ITDP. Metodologia para avaliação de corredores de transporte de média e alta capaci-
dade. 2017.  

iv. Em Espaço Intraurbano no Brasil, Flávio Villaça define deslocamentos intra-urbanos 
como aqueles que são realizados diariamente pela população, independentemente da 
distância percorrida. Já os deslocamentos regionais são referentes ao transporte de car-
gas e de passageiros entre diferentes regiões do país. Para mais informações, consultar: 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intraurbano no Brasil. Studio Nobel: FAPESP. São Paulo, 2005 

v. Acesso público foi definido como aquele aberto indiscriminadamente a todas as pes- 
soas pelo menos 15 horas por dia.

vi. Transporte de média e alta capacidade é definido como: sistemas de BRT e VLT urbanos 
que atendam à classificação mínima de “Básico” conforme requisitos do Padrão de Qua-
lidade de BRT (ITDP. 2016); ou sistemas de metrô ou qualquer outro sistema de trans-
porte sobre trilhos (como trens metropolitanos) que atendam aos seguintes critérios: 
1. Operação em vias exclusivas no interior de áreas urbanas consolidadas e contínuas; 
2. Espaçamento padrão entre as estações (menor do que 5 km, excluindo corpos hídricos); 
3. Cobrança da tarifa em bilheteria fora das composições; 
4. Intervalos menores que 20 minutos em ambas direções, pelo menos entre 6h e 22h; 
5. Carros projetados para priorizar a capacidade de transporte sobre a disponibilidade 
de assentos. Faixas dedicadas e corredores de ônibus convencionais, bondes em tráfe-
go misto, sistemas de transporte especiais coletivos e individuais (paratransit) não são 
classificados como sistemas de transporte de média e alta capacidade.

Notas de rodapé

vii. Estudos apontam que a redução da largura de faixas de rolamento em vias ur-
banas contribui para a redução da velocidade praticada e para a fluidez viária. 
Em faixas mais estreitas, a trajetória do motorista tende a ser mais rígida e exa-
ta, acarretando naturalmente uma redução da velocidade. A diminuição da velo-
cidade oferece também uma redução do espaçamento entre veículos motoriza-
dos em movimento, melhorando a fluidez viária. Para mais informações, consultar:  
CET SP (Companhia de Engenharia de Tráfego - SP). Melhor Utilização do Leito Vi-
ário. 1978. Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/media/20214/nt027.pdf>. 
KARIM, D. M. Narrower Lanes, Safer Streets. Canadian Institute of Transportation Engi-
neers, Regina: Regina, 2015.

viii. A escala de Likert é usada habitualmente em questionários, mais recorrentemente em 
pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os per-
guntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação (item Likert). A 
Escala de Likert é a soma das respostas dadas a cada item Likert.

ix. Em 2015, o ITDP Brasil preparou um documento com subsídios específicos para o PLHIS, 
com foco específico no capítulo de Mobilidade, fazendo uma contextualização da mo-
bilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro como um todo e da região de abrangência 
da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Em seguida, o documento faz a cor-
relação com a inserção urbana da habitação de interesse social para a região portuária 
da cidade. Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/habitacaosocial/>.

x. Para mais informações sobre essas experiências, veja o caso de São Paulo no artigo 
“Um Plano para assegurar o direito à moradia digna para quem precisa” da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano da Cidade de São Paulo (2013), disponível em 
<http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-assegurar-o-direito-a-mora-
dia-digna-para-quem-precisa/>. Para conhecer também a comparação do caso paulis-
tano com o caso estadunidense, veja o estudo "Cota de solidariedade: comparando 
políticas entre cidades Norte Americanas e São Paulo", de Giovanna Helena Benedetti 
Albuquerque et al. (2015), disponível em <http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.
php/parc/article/view/8635024>.

xi. A Lei de Uso e Ocupação do Solo integra o instrumental geral de planejamento urbano 
da Cidade do Rio de Janeiro, juntamente com os demais normativos estabelecidos na 
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e no Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, Lei Complementar nº 111, de 1º de 
fevereiro de 2011.



125

xii. Os resultados do projeto Ciclo Rotas Centro, provenientes da ação conjunta entre ITDP 
Brasil, Transporte Ativo, Studio-X Rio e demais organizações da sociedade civil, de-
monstram a relevância da utilização de uma metodologia colaborativa no traçado de 
uma rede cicloviária. O projeto foi um dos selecionados para o pavilhão brasileiro na 
15ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, representando exemplo emblemáti-
co de redistribuição do espaço viário por meio do debate e planejamento participativos.

xiii. A tembici é uma operadora de sistemas de bicicletas públicas compartilhadas com 
atuação em diversas cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro, onde é responsável 
pelo sistema BikeRio desde o segundo semestre de 2017.

xiv. As seguintes leis encontram-se atualmente em vigor no Rio de Janeiro e tocam dife-
rentes aspectos relacionados às calçadas: a Lei n. 1350, de 26 de outubro de 1988, que 
autoriza o Poder Executivo a tornar obrigatórias a limpeza e a conservação diante de 
imóveis residenciais e/ou comerciais e terrenos baldios; o Decreto 24.384/04, que dis-
põe sobre o rebaixamento de meio-fio e sinalização dos acessos de veículos, em lotes 
e em edificações residenciais, comerciais, mistas, industriais e de uso exclusivo; a Lei 
Complementar 111, de 1 de fevereiro de 2011, que institui o Plano Diretor de Desenvol-
vimento Urbano Sustentável e estabelece condições sobre os usos dos espaços públi-
cos nos artigos 19 a 25; o Caderno de instruções para elaboração, apresentação e apro-
vação de Projetos Geométricos Viários Urbanos (Resolução SMO n. 811, de 18 de março 
de 2013), que trata das características geométricas das calçadas; o Decreto 32.073, de 31 
de março de 2010, que dispõe sobre a conservação das calçadas; e o Decreto 36.459, de 
22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado nos processos 
referentes à autorização para construção de canteiros ajardinados ou colocação de dis-
positivos especiais nas calçadas dos logradouros públicos.

xv. Destaca-se a intervenção temporária no distrito de São Miguel Paulista para a 
circulação segura de pedestres, em 2016. A intervenção foi fruto de uma parce-
ria entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Iniciativa Bloomberg para a Se-
gurança Global no Trânsito (BIGRS), com apoio do ITDP Brasil. Disponível em:  
<http://www.archdaily.com.br/br/800701/sao-miguel-mais-humana-rua-para-todos-
-intervencao-urbana-temporaria-na-area-40-de-sao-miguel-paulista>. 

xvi. Segundo o Guia de Planejamento Cicloinclusivo (ITDP Brasil, 2017), ciclovia é uma  
infraestrutura cicloviária fisicamente segregada de veículos motorizados (por cantei-
ros, calçadas ou guias) e é recomendada para vias com velocidade regulamentada igual 
ou superior a 50 km/h.

xvii. Segundo o Guia de Planejamento Cicloinclusivo (ITDP Brasil, 2017), ciclorrota é uma 
infraestrutura compartilhada entre veículos motorizados e ciclistas, com sinalização 
apropriada para a garantia da preferência da circulação do ciclista. São recomendadas 
em vias de até 30 km/h e baixo volume de tráfego.
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