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3.1 - A ÁREA CENTRAL

A área central, sendo o principal pólo atrator de viagens de Uberlândia, tem como

característica a concentração das principais atividades de comércio e serviços, atraindo

não somente pessoas do município, como também de cidades vizinhas e até mesmo de

outros estados. A configuração espacial desta área, como foi dito no Capítulo 2, é

antiga, com ruas e calçadas que já não comportam mais o volume de fluxos de veículos

e pedestres.

Foi considerada aqui, como locus de pesquisa, a área que, de acordo com a Lei

Complementar nº 245 de 30 de Novembro de 2000 (que Dispõe sobre o Parcelamento e

Zoneamento do Uso e a Ocupação do Solo no município de Uberlândia), é caracterizada

no artigo 2º do Capítulo I (das Disposições Preliminares) como Centro de Negócios e no

artigo 50º do Capítulo IV (do Zoneamento do Uso do Solo) e Anexo III como sendo a

Zona Central 1 (ZC1), apresentada no MAPA 3 e assim delimitada:

“Capítulo I -

Art. 2º - (...)

II - ...Centro de Negócios compreendido entre as Praças Clarimundo Carneiro e Sérgio
Pacheco e o entorno desta.”

“Capítulo IV -

Art. 50º - Considera-se Zona Central 1 (ZC1) a região central da cidade onde predominam
as atividades de comércio, serviços, com expressiva densidade habitacional e diversos
equipamentos sociais e comunitários.”

“ANEXO III - ZONA CENTRAL 1 - Inicia no cruzamento da Av. Brasil com a Rua dos
Pereiras, segue por esta até a Av. João Naves de Ávila, cruza esta avenida e segue pela
Rua Geraldo Morais até a Av. Rio Branco, segue por esta até a Rua Barão de Camargos,
segue por esta até a Rua Rodolfo Corrêa, segue por esta contornando a Praça Rui Barbosa
até a Rua Goiás, segue por esta até a Av. Getúlio Vargas, segue por esta até a rua
Quintino Bocaiúva, segue por esta até a Av. Cipriano Del Fávero, segue por esta até a Av.
João Pessoa, segue por esta Até a Av. Fernando Vilela, segue por esta até a Rua Roosevelt
de Oliveira, segue por esta até a Av. Brasil, segue por esta até a Rua dos Pereira.”
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As avenidas Afonso Pena, Floriano Peixoto, Cesário Alvim e João Pinheiro são as

principais artérias dessa região, caracterizando-se como vias estruturais, pois constituem

um dos eixos estruturadores dos fluxos viários, de acordo com o Plano Diretor, sendo

algumas de suas transversais, como as ruas Duque de Caxias e Olegário Maciel, vias de

transposição.

A grande quantidade de obstáculos (bicicletas circulando e/ou estacionadas, pedintes,

equipamentos urbanos mal dimensionados, camelôs, bancas de lojas, sacos plásticos de

lixo, etc.) e o elevado fluxo de pessoas em horários de pico, em meio às calçadas

estreitas, agravou com o decorrer do tempo a circulação, gerando uma situação de

congestionamento e baixo nível de serviço das calçadas, apresentando assim um quadro

de crescente depreciação desse espaço público, principalmente para os pedestres.

Em relação à circulação de portadores de deficiência física e idosos, o problema torna-

se ainda mais agravante, pois a inexistência de uma adequação efetiva para a sua

circulação, no que diz respeito à sinalização, adequação das travessias e de espaços

específicos, largura das calçadas e tipo de pavimento, somada aos fatores citados no

parágrafo anterior acarretam a quase impossibilidade de uma circulação tranquila das

pessoas. Essa situação agrava-se, principalmente, nos cruzamentos onde o fluxo de

pedestres é grande, e o tempo de passagem livre para cruzar a via não permite que este

usuário trafegue de maneira segura.

O espaço público na área central apresenta problemas diversos, tais como:

- elevado volume de veículos automotores e ciclistas;

- presença de catadores de papel e veículos de tração animal;

- número insuficiente de estacionamento privado nas vias transversais; ausência de

estacionamento para bicicletas; invasão de estacionamento público de motos por

moto-taxistas;

- desobediência generalizada à sinalização de trânsito pelos diversos usuários das vias;

manobras perigosas por parte de motoristas de veículos automotores; ausência de

solidariedade (gentilezas urbanas);
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- elevado volume de pedestres com níveis de serviço das calçadas insatisfatórios;

calçadas com dimensões inapropriadas e pavimentação irregular e inadequada;

- atuação em horários de intenso fluxo de trabalhadores de prestadoras de serviços

urbanos de telefonia, TV a cabo, energia, água e esgoto nas vias, tumultuando a

circulação;

- obstrução (obstáculos - pontos de estrangulamento do fluxo de pedestres) intensa e

crescente das calçadas sob diversas formas: publicidade, sinalização, bancas de

vendedores ambulantes, pedintes, bancas de lojas do comércio formal, bicicletas

estacionadas, equipamentos urbanos, lixo, etc.;

- condições inadequadas das vias para circulação de portadores de deficiência física e

idosos;

- poluição visual: publicidade das lojas, empenas dos edifícios, totens, out doors,

faixas, cartazes em locais inapropriados, panfletos, sem nenhum apelo paisagístico

que amenize essa situação;

- poluição sonora: veículos de propaganda sonora, lojas com auto-falantes, veículos,

etc.;

- poluição do ar por veículos diversos;

- sinalização vertical em grande quantidade, que se torna ineficaz e complexa;

- transporte informal: movimento de embarque e desembarque irregular em qualquer

trecho de via; movimentação de entrada e saída em área de estacionamento privado,

configurando um mini-terminal clandestino;

- ciclistas: desrespeito às normas de trânsito, estacionamento irregular, circulação

irregular tanto na pista de rolamento quanto nas calçadas;

- carga e descarga: irregularidade no cumprimento dos horários previstos,

movimentação prejudicial ao fluxo de trânsito, veículos inadequados para

movimentação na área, movimento inadequado de carros de valores em frente ao

Banco do Brasil;

- conforto térmico: sombreamento realizado apenas por descontínuas marquises e por

edificações de acordo com a posição do sol (horário), ausência de arborização;
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- praça Tubal Vilela: ponto de parada do transporte informal, polícia militar ocupando

espaço de manifestações públicas e culturais, grande número de camelôs (ocupando

até os pontos de ônibus), concentração de moradores de rua, pedintes, ciganas,

pivetes, raizeiros, vendedores de bilhetes de loteria, vendedores de vale-transporte;

- atividade noturna inexistente: área deserta no período noturno;

- deposição de lixo nas calçadas no horário comercial, etc.

Um trecho de reportagem do jornal CORREIO (14.4.1996:10), apresentando um

exemplo mais geral em relação à situação das calçadas, é transcrito a seguir e

demonstrado na FIGURA 14:

“As calçadas e praças da cidade estão sendo invadidas por mesas de bares, carrinhos de
lanche, vendedores ambulantes, placas, ciclistas, patinadores, além de, muitas vezes
servirem de estacionamento de veículos. Existem até casos mais ousados, como o do bairro
Dona Zulmira, onde um senhor de 70 anos fez da calçada uma pequena plantação de
milho. (...) existem critérios... para que bares utilizem parte das calçadas, mas não são
obedecidos. São eles: o alvará de utilização; usar apenas a frente do estabelecimento; e
deixar, no mínimo, um espaço de um metro e vinte para o pedestre. Essa medida pode
variar de acordo com o fluxo de pessoas e largura da calçada.”

FIGURA 14 - Exemplo de uso indevido do espaço público-plantação de milho em calçada em
Uberlândia.

Fonte: CORREIO, 14.4.1996.
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Evidencia-se assim, um desrespeito generalizado com o que é público, configurando-se

esses espaços como “territórios sem lei”, numa depreciação quase generalizada que

vem, paulatinamente, tomando conta de nossas ruas.

Nesse sentido, far-se-á aqui uma caracterização de aspectos específicos que

determinam, de acordo com a hipótese, a depreciação do espaço público da rua na área

central de Uberlândia, sendo que as inferências foram realizadas através de investigação

de campo, investigação documental a avaliação de quantificações de variáveis

intervenientes, tais como: Caracterização e Classificação da Infra-Estrutura; Uso e

Ocupação do Solo; Transporte Coletivo; Atributos Físicos e Pontos de Conflito; Fluxos

de Trânsito; Atividades Informais; Moradores de Rua; avaliação das condições de

circulação para Pedestres e Portadores de necessidades Especiais.  Os aspectos relativos

às condições ambientais, como poluição visual, sonora e do ar serão contemplados em

capítulo à parte. Essa caracterização também é acompanhada através de avaliações de

situações semelhantes ocorridas em outras cidades.

3.1.1 - CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Objetivando indicar as condições atuais das ruas do centro, foram realizadas análises de

dados secundários e trabalhos de campo que serviram de subsídio para a sua

caracterização e classificação, conforme seus atributos sócio-espaciais.

Como subsídio, foi analisada a diversidade de Uso e Ocupação do Solo, pois esta

acarreta influência direta na circulação de pessoas, na medida em que toma parte na

localização dos pontos de destino, como também foram analisadas questões inerentes às

Áreas de Estacionamento.

3.1.1.1 - Uso e ocupação do solo

A questão do uso e ocupação do solo nas áreas centrais das cidades é um dos fatores

relevantes no que diz respeito às avaliações das condições dos espaços públicos das

vias, para possíveis implementações de políticas públicas de melhoria dos níveis de
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conforto para a população que aí realiza atividades cotidianas. A diversidade é um

aspecto a ser levado em consideração; porém, deve haver determinado nível de controle

das atividades aí geradas (muitas informais e outras ilegais), para que esse espaço possa

efetivamente se tornar lugar não apenas de ponto focal de atividades comerciais e de

prestação de serviços, mas também de encontros, lazer, diversão, convivência, um lugar

aprazível.

Observam-se problemas nessa área que se dão em função da forma desordenada como

acontecem os diversos usos gerados, que acarretam intenso movimento de passagem,

principalmente de veículos particulares, deterioração dos espaços públicos e

consequente insatisfação por parte da população.

Nas vias da área central de Uberlândia, há a predominância do uso comercial e

prestação de serviços, conforme MAPA 4. A presença de residências se dá através do

uso misto com o comércio, predominando habitações multifamiliares verticais (edifícios

de apartamentos), localizados espaçadamente ao longo das vias. Em relação ao gabarito

de altura, nota-se a prevalência de edifícios de dois e três pavimentos, estando estes em

estado de conservação regular.

Foi realizado - tendo como ponto de referência de avaliação apenas a via considerada

como principal - o levantamento do Uso e Ocupação do Solo na Av. Afonso Pena,

limitada pelas praças Clarimundo Carneiro, Sérgio Pacheco e Oswaldo Cruz, num

trecho de aproximadamente um quilômetro.

A caracterização do Uso e Ocupação do Solo objetiva analisar a diversidade de

atividades existentes, que influem na geração de diversidade de atividades e nos fluxos

de trânsito na área a ser analisada. A classificação adotada baseia-se nos estudos de

AZEVEDO (1992), sendo adaptada para a realidade da via onde se realizou o estudo de

caso, agrupando as atividades, como no exemplo abaixo, adaptada para o estudo de caso

na cidade de Uberlândia-MG:
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1. Comércio e Prestação de Serviços: - abastecimento alimentar;
- vestuário;
- móveis e utilidades para o lar;
- drogarias;
- comércio especializado;
- setor financeiro;
- lanchonete e restaurante;
- profissionais liberais;
- educacional / cursos;
- recreacional;
- serviço administrativo municipal, estadual e federal;
- outros.

2. Residência: - unifamiliar horizontal;
- multifamiliar horizontal;
- multifamiliar vertical.

A diversidade de atividades realizadas nessa via contribui sobremaneira para a geração

intensa de fluxo de pedestres (FIGURA 15), que utilizam este espaço em busca,

principalmente, das atividades bancárias existentes.

FIGURA 15 - Fluxo de pedestres (ao fundo nota-se grande volume de tráfego de veículos e ciclista-
entregador na faixa de rolamento) em Uberlândia.

Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

Observa-se, comparando-se os resultados da pesquisa de campo realizada em março de

2001 apresentados na TABELA 12, com os dados de 1996 (TABELA 13), que a via

caracteriza-se pelo uso misto, apresentando no geral um decréscimo tanto no número de

atividades comerciais e de prestação de serviços (-5,65%) quanto em relação à ocupação

residencial (-7,25%).
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TABELA 12 - Uso e ocupação do solo na avenida Afonso Pena (entre as praças Clarimundo
Carneiro e Sérgio Pacheco) em Uberlândia-MG, 1996

Uso Atividades Quantidade Total

abastecimento alimentar 04
vestuário 33

utilidades para o lar 16 145
drogarias 07

comércio especializado 30

Comércio

outros 55
financeiro (bancos) 27

lanchonete e restaurante 23 163
profissionais liberais 43

outros 70

Prestação de serviços

educacional/cursos 06
saúde 16

recreacional 05 28
serviços adm. municipal, estadual e federal 01

Serviços institucionais

unifamiliar horizontal 02
multifamiliar horizontal 16 193Residência

multifamiliar vertical 175
Total geral -- -- 529

Fonte: Pesquisa de Campo, out.1996.

TABELA 13 - Uso e ocupação do solo na avenida Afonso Pena (entre as praças Clarimundo
Carneiro e Sérgio Pacheco)  em Uberlândia-MG, 2001

Uso Atividades Quantidade Total
abastecimento alimentar 01

vestuário 46
móveis e utilidades para o lar 23

drogarias 13
comércio especializado 29

setor financeiro 31 317
lanchonete e restaurante 11

profissionais liberais 101
educacional/cursos 03

recreacional 02
serviços adm. municipal, estadual

e federal
04

Comércio e prestação de serviços

outros 53
unifamiliar horizontal 02

multifamiliar horizontal 11 179Residência
multifamiliar vertical 166

Total geral -- -- 496
Fonte: Pesquisa de Campo, mar. 2001.

As atividades comerciais tradicionais têm, na avenida Afonso Pena, uma forte

concentração de lojas de vestuário e comércio especializado (móveis e

eletrodomésticos, joalheria, ótica, etc.). As atividades de prestação de serviços são

bastante representativas na geração de fluxo de pessoas, pois, há nela uma grande

concentração de Instituições Financeiras, num total de 31 (em 1996 eram 27), dos 33

existentes na área central.



134

Os serviços recreacionais, educacionais e de saúde apresentaram um decréscimo

significativo. Em relação ao primeiro diminui de 5 para 2, em relação aos serviços

educacionais houve redução de 50% (de 6 para 3), e em relação aos serviços de saúde,

não foi encontrada em 2001 nenhuma atividade, sendo que no ano de 1996 havia 16

clínicas de saúde.

Um exemplo da diminuição dos espaços recreacionais (lazer e cultura) são os cinemas,

que foram deixando o centro, ao mesmo tempo que as salas de exibição no Center

Shopping foram abarcando as demandas que anteriormente frequentavam a área central.

Atualmente, não existe mais nenhum cinema na área central.

A ocupação residencial, confirmando a tendência de esvaziamento desse tipo de

ocupação nessa região, decresceu 7,25%, passando de um total de 193 residências, em

1996, para 179, em 2001. Conforme avaliações e estudos da Secretaria de

Planejamento-PMU, esse tipo de ocupação vem diminuindo à medida que se

intensificam as atividades de comércio e serviços.

As atividades de abastecimento alimentar, que eram de quatro em 1996, passaram em

2001 a somente um, pois a Prefeitura Municipal determinou o fechamento de um

açougue e dois “sacolões” (verdurarias), atividades estas que eram incompatíveis para a

área. Assim como ocorreu uma diminuição significativa de lanchonetes e restaurantes

(de 23 para 11), em função da migração destas para as vias transversais, cedendo lugar

para o incremento de outras atividades comerciais, tais como: vestuário, com aumento

de 39,4% (de 33 para 46); móveis e utilidades para o lar, com aumento de  43,75% (de

16 para 23); drogarias, com aumento de 85,7% (de 7 para 13).

Um fato relevante, na comparação, foi o aumento em 134,8% no número de

profissionais liberais em atividade na região, que em 1996 era de 43, passando para 101

em 2001.

Essa tendência é percebida, no conjunto da área central, em função de novos

empreendimentos voltados para essa demanda, como o edifício Uberlândia 2000, na Av.

Cesário Alvim e o edifício Floriano Center, na Av. Floriano Peixoto, que são os mais
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recentes e vultosos prédios de salas comerciais na região. Outros edifícios de menor

vulto encontram-se em construção, para uso comercial.

Pode-se afirmar que a Av. Afonso Pena, em seu trecho dentro do denominado Centro de

Negócios, apresenta ainda um alto percentual de atividades de comércio e prestação de

serviços, fornecendo uma alta opção de atividades neste setor.

Em relação à Av. João Pinheiro houve, a partir da implantação do Sistema Integrado de

Transportes-SIT em julho de 1997, que transformou esta via em corredor de ônibus -

transferindo os fluxos que anteriormente circulavam pela Av. Floriano Peixoto -, um

aumento no volume de veículos que aí circulam, inclusive tendo a Prefeitura eliminado

uma das áreas de estacionamento (lado esquerdo) para adequá-la como pista de

rolamento, tendo passado a via de duas para três faixas, destinadas a fluxos de veículos

automotores.

No que diz respeito às transformações no uso e ocupação do solo nessa via, em função

da implantação do SIT, não existem estudos que façam uma comparação entre os dois

momentos distintos, porém houve, evidentemente, uma maior concentração de pessoas

de todas as regiões da cidade, tendo como tendência a perspectiva de haver uma

popularização dos espaços desta via e, provavelmente, a concentração de atividades que

venham a atender essas demandas.

No entanto, aí ainda se concentram atividades especializadas, que atendem a demandas

da classe média, como: hospitais particulares, clínicas e laboratórios, além de escolas de

idiomas e cursos de informática. Nesse trecho de via está localizada a sede da

prestadora de serviços telefônicos regional, a CTBC Telecom.

A Av. Floriano Peixoto (e, em menor proporção, também a Av. Cesário Alvim), que

concentra maior quantidade de lojas populares, principalmente de confecções e

calçados, após a implantação do SIT - transferência das linhas de ônibus para a Av. João

Pinheiro, passa a conviver com a diminuição do volume de vendas, pois deixa de ser a

vitrine principal deste tipo de comércio, já que a população que percorria a via de

ônibus, agora não mais o faz, deixando assim de perceber, nos momentos de
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deslocamento, os chamarizes do comércio aí instalado; como também deixa de realizar

transbordo em suas proximidades, o que facilitava as compras.

Pode-se afirmar que as atividades comerciais, de modo geral, não apresentam mais a

mesma intensa concentração que caracterizou as décadas anteriores, se compararmos

com o crescimento populacional, uma vez que sub-centros vêm aumentando sua

participação - nos bairros -, grandes supermercados se estabeleceram em locais não

centrais e shoppings surgiram. Mas a região central ainda movimenta grande

contingente de consumidores, tanto locais quanto regionais. Ainda é o espaço de maior

convergência de fluxos de pessoas, pelo menos durante o horário comercial.

O que se evidencia no centro é o crescimento do comércio informal, nos últimos anos.

Em relação a esses comerciantes - camelôs -, a ocupação irregular do espaço público

das ruas e praças constitui-se num problema crescente. A Prefeitura Municipal, em

diversos momentos, tenta eliminar esse tipo de comércio, mas há sempre um retorno

gradativo deste, ou a inserção de novos.

Uma das tentativas da administração do município para eliminar o comércio informal

foi a implantação de um “camelódromo”, em um lote de propriedade municipal na Av.

Floriano Peixoto, próximo ao estádio Juca Ribeiro, com infra-estrutura básica e

regulamentação própria. Os usuários pagam uma taxa por sua utilização e manutenção.

Porém, a sua localização é inadequada, longe das demandas populares, não se

caracterizando como lugar de passagem - primordial para este tipo de atividade -, o que

causou a insatisfação dos comerciantes que para este local foram transferidos.

Nessa lógica, de eliminação do comércio informal dos espaços públicos, foi criado o

chamado Camelódromo Central, na Av. Afonso Pena, esquina com rua Coronel Antônio

Alves. No local onde antes funcionou, durante muitos anos, uma loja de aviamentos

chamada Casa das Linhas, foram instaladas divisórias, compartimentando o espaço

interno em vários boxes.

“Outros tipos de lojas que têm se multiplicado no centro, são as lojas populares de roupas
e as ainda mais populares lojas de 1,99, que esparramaram-se pela cidade inteira, mas têm
as maiores instaladas no centro. As lojas de roupas populares caracterizam-se por
possuírem grandes espaços abertos, com gôndolas e suportes abarrotados de roupas
amontoadas, algumas com promoções chamativas, o mais próximo possível da calçada,
para atrair a atenção dos transeuntes. Os preços são geralmente mais baixos que os das
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outras lojas, pois tratam-se principalmente de produtos populares, muitos de qualidade
inferior, ou por serem adquiridos grandes lotes de cada vez. Apresentam variedades de
produtos e preços, estando geralmente os produtos mais caros no interior da loja, mais ao
fundo. Dessa forma, o consumidor é atraído para o interior da loja onde é prontamente
abordado por vendedores e vendedoras treinados para convencer qualquer um a comprar
o máximo possível.” (SÁ, 2000: s/p).

Esse tipo de estabelecimento, como Demanos, Têxtil Abril, Doidão, Têxtil Brandão,

Caedu, Lojão das Fábricas, Varejão dos Tecidos, entre várias outras, atrai grandes

demandas, principalmente da população de baixa renda.

As atividades encontradas nessa zona da cidade, predominantemente comerciais e

financeiras, restringem-se basicamente ao horário comercial, tendo a partir do final da

tarde - 18:00 horas - um esvaziamento generalizado, contando apenas com alguns

catadores de papel que percorrem as ruas para recolher o material colocado nas

calçadas. O período noturno começa a se configurar como período de “abandono” de

uma região tão rica em infra-estrutura e de fácil acesso, onde apenas algumas poucas

lanchonetes e drogarias permanecem abertas durante um certo período noturno.

O único trecho dessa região que concentra atividades noturnas de lazer e entretenimento

fica entre a praça Rui Barbosa e a rua Santos Dumont, onde alguns bares e uma boite

atendem a uma demanda de jovens, em quase sua maioria de classe média.

Na avenida Afonso Pena, recentemente, um “bingo show” foi inaugurado no lugar onde

anteriormente foi um cinema, sendo o único equipamento de lazer e entretenimento

existente na via, além de alguns bares populares. Na avenida João Pinheiro, também,

num pequeno trecho, assim como na avenida Getúlio Vargas, ocorrem atividades

dispersas de alguns poucos bares e restaurantes.

Há uma migração de atividades dessa natureza para a avenida Rondon Pacheco

(localizada fora da área central), que vem se tornando ponto de referência para uma

parcela significativa de pessoas. No entanto, essa via não oferece opção de acesso para

aqueles que só podem se deslocar de ônibus, pois em seu leito não é permitida a

implantação de linhas regulares, e as poucas que percorrem suas transversais são

específicas de bairros lindeiros.
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O shopping, também torna-se, nesse momento, lugar de encontro, paquera, lazer e

entretenimento, que antes se davam na área central. Porém, com um diferencial, atende

preferencialmente a demandas específicas. A população de baixa renda, nesse momento,

acaba por ser excluída dos espaços públicos.

No período noturno, a área central, em função do “vazio” estabelecido, atrai ainda um

público de pessoas que para aí se dirigem em busca de satisfações íntimas, ou seja, o

ambiente também passa a configurar-se num espaço onde circulam profissionais do

sexo, como prostitutas, travestis, garotos de programa e solitários libidinosos. E com

isso, algumas casas noturnas voltadas também para estes fins, como também motéis,

hotéis e pensões de baixo custo, atendem a essa demanda.

A Lei Complementar nº 78 de 27 de Abril de 1994 (que dispõe sobre o Plano Diretor do

município de Uberlândia) prevê a implementação de políticas públicas e intervenções

urbanas objetivando a melhoria das condições físico-estruturais dessa região, como

apresentado abaixo.

“Seção II - Da Estruturação da Área Central

Art. 12 - A Lei de Uso do Solo deverá distinguir claramente na área central o centro
histórico e cultural, denominado Fundinho, e o centro de negócios.

§ 2º - O centro de negócios, entre as praças Clarimundo Carneiro e Sérgio Pacheco e em
torno desta, terá o adensamento habitacional e de serviço estimulado. Deverá ser ampliada
a oferta de vagas para estacionamento de veículos nas vias transversais à Av. Afonso Pena
e em torno da Praça Sérgio Pacheco.

Art. 13 - Ligando o futuro centro de negócios da Praça Sérgio Pacheco ao Fundinho será
implantado um grande eixo de pedestres, que começará pela Praça Coronel Carneiro,
seguirá pela Rua XV de Novembro, passando pela Praça Cícero Macedo, chegando até a
Praça Clarimundo Carneiro, onde continuará pela Avenida Afonso Pena, passando pela
Praça Tubal Vilela, terminando na Praça Sérgio Pacheco.

§1º - O movimento de veículos permitido no setor do eixo de pedestres será apenas para os
moradores locais, o de serviços públicos e o de carga e descarga que terá horários
estabelecidos em lei.

§2º - A Avenida Afonso Pena, entre as Praças Clarimundo Carneiro e Sérgio Pacheco,
deverá ser transformada num grande bulevar, recebendo uma canaleta exclusiva para o
transporte coletivo, que deverá ser operado por ônibus de grande capacidade de
passageiros.

§3º - O trecho descrito no parágrafo anterior poderá numa segunda etapa ter
exclusividade para o pedestre, deslocando-se o transporte coletivo para a Avenida Cesário
Alvim.

§4º - Ao bulevar da Avenida Afonso Pena deverá ser incorporada a Rua Santos Dumont,
com seu fechamento entre as Avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto.

Art. 14 - As calçadas da Avenida Floriano Peixoto deverão, numa primeira etapa, serem
alargadas no trecho central entre as Praças Rui Barbosa e Sérgio Pacheco.
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Parágrafo Único - A Avenida Floriano Peixoto será transformada em via exclusiva para
pedestre no seu trecho central, entre as Praças Rui Barbosa e Sérgio Pacheco, numa etapa
posterior.”

Estas medidas, visando a uma possível requalificação ou revitalização dessa região,

apoiando-se basicamente em intervenções físico-estruturais, ainda não ocorreram, e é

provável que não haja uma possibilidade real de aplicação devido aos custos de grande

monta a serem alocados, como ainda, ao não conhecimento da dinâmica sócio-espacial

da área, que envolve relações às vezes conflituosas de uso e ocupação do solo, formais e

não formais (“irregulares” ou “clandestinas”, dependendo do ponto de vista), e à não

inserção dos diversos agentes que compõem esse cenário urbano, nas discussões do

projeto. Percebe-se que, até o momento, apenas a esfera técnica dos ditos “entendidos”

em planejamento urbano e urbanismo discute corporativamente a temática, em seus

gabinetes, distante da realidade cotidiana do lugar, do espaço público, sem prévio

conhecimento real das carências, conflitos, anseios, perturbações, insatisfações e

descontentamento da população que efetivamente produz e reproduz esse ambiente tão

complexo e de tamanha expressividade, no contexto urbano de Uberlândia.

3.1.1.2 - Os usuários de transporte coletivo

“O transporte público, como segmento que disputa espaço
viário disponível nas cidades, vem sofrendo os impactos
diretos [da] deterioração da fluidez do trânsito, tornando-se
mais lento e menos confiável, perdendo competitividade... e
redução da velocidade operacional. Cria-se, assim, um ciclo
vicioso,  onde o tráfego aumenta, as condições operacionais
dos serviços de ônibus pioram, os usuários são estimulados a
utilizarem modos menos eficientes, como automóveis e vans e,
com isso, as condições do tráfego urbano se deterioram ainda
mais.” (SEDU, 2000: 19).

Em relação à circulação de pessoas, a queda acentuada de mobilidade e de

acessibilidade urbanas deve-se à predominância do uso do automóvel, o que, a médio

prazo, contribui para estimular a expansão das cidades e a dispersão das atividades,

elevando o consumo de energia e criando grandes prejuízos à operação do transporte

coletivo, como também aos deslocamentos realizados a pé e de bicicleta, configurado no

aumento do tempo de viagem e na baixa produtividade.

Um dos fenômenos observados com frequência nas cidades brasileiras, em decorrência
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dessa situação, e que repercute na perda de demanda do setor de transporte público por

ônibus, é o aumento dos deslocamentos a pé. Segundo pesquisas de Origem e Destino

realizadas em São Paulo, cerca de um terço dos deslocamentos na região metropolitana

são feitos dessa forma. Para isso contribui o elevado valor da tarifa e a diminuição da

velocidade dos ônibus, decorrente do congestionamento crescente do tráfego, sendo que

em algumas áreas a velocidade média do deslocamento por ônibus fica próxima da

velocidade média de uma pessoa que realiza seu percurso a pé. Em São Paulo, a

velocidade operacional dos ônibus gira em torno de 12 km/h nos picos, quando o valor

recomendado deveria ser superior a 24 km/h.

Pode-se perceber essa perda de demanda ao se analisar a TABELA 14, que apresenta

uma avaliação realizada pela Associação Nacional do Transporte Público entre os anos

de 1990 e 1993 nas capitais e cidades médias brasileiras, que perderam,

respectivamente, 8,4% e 6,3% dos passageiros transportados.

TABELA 14 - Declínio do uso do transporte público por ônibus, 1990/1993

Tipo de cidade Passag/ano (milhões)
1990

Passag/ano (milhões)
1993

Redução (%)

Capitais 5.300 4.857 8,4
Cidades médias 962 901 6,3

Fonte: ANTP, 1997: 20.

Um dos problemas que acaba por determinar a perda de demanda do transporte público

coletivo, transferindo-a para meios alternativos e ineficientes, é o constante aumento das

tarifas de ônibus acima da inflação, sendo que raramente esse aumento significam

ganhos de qualidade, conforto e confiabilidade, configurando-se então um cenário de

depreciação do sistema de transporte nas cidades brasileiras, proporcionando “brechas”

para que se acentue o surgimento e crescimento dos chamados “transportes informais”.

“A competência constitucional de organizar e prestar serviços de transporte coletivo
urbano é municipal, cabendo à União instituir diretrizes gerais, por meio de uma política
nacional, ainda não implementada. Entretanto, de modo geral, os modelos de regulação
econômica adotados pelos municípios não estão induzindo à competitividade do setor. A
licitação, instrumento capaz de incentivar a melhoria do desempenho e da qualidade dos
serviços, raramente tem sido utilizada. Até o momento, apenas oito cidades realizaram,
parcialmente, seus processo licitatórios para a concessão de linhas de ônibus. Todavia,
raros são os casos em que foram definidas regras mais modernas para assegurar o
cumprimento das responsabilidades das concessionárias.” (SEDU, 1999: 12).

Muitos projetos foram aplicados em diversas cidades na tentativa de melhorar as

condições de operação do sistema de transporte público - racionalizando as redes -,
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melhorar as condições de trânsito e dispersar atividades diversas, criando novas

centralidades, sendo uma das alternativas mais recorrentes a opção de se implantar

sistemas de integração físico-tarifárias em terminais fechados de ônibus, configurando

quase sempre em um sistema tronco-alimentador, com eixos estruturadores. Porém, nem

sempre os resultados foram satisfatórios.

Podemos exemplificar esta realidade quando nos atemos aos estudos de GIMENEZ e

OLIVEIRA (1996), que retratam a situação do Corredor Santo Amaro/Nove de Julho,

que liga a zona Sul ao centro de São Paulo, cuja área de influência direta abarca uma

população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Seu início de operação

ocorreu em 1986. Possui 14,5 km de extensão, sendo que 11 destes são segregados ao

tráfego geral, tendo dois terminais - Santo Amaro (terminal de integração) e Bandeira

(terminal central). Esse eixo representa a base de transporte coletivo de toda a Região

Sul  de São Paulo. A frota em operação nas linhas alimentadoras, troncais e

convencionais dessa região representa cerca de 25% do total do Município, bem como a

demanda por ela transportada.

É um corredor convencional, com a circulação dos ônibus processando-se no eixo das

vias. As plataformas de embarque localizam-se entre as faixas exclusivas e as pistas

veiculares (pistas estas com faixas de rolamento de apenas 2,60 m de largura), como

mostra a FIGURA 16.

FIGURA 16 - Perfil padrão do Corredor Santo Amaro / 9 de Julho em São Paulo-SP.
Fonte: GIMENEZ e OLIVEIRA, 1996.

A sua operação, desde sua concepção, admite a coexistência de linhas troncais com

linhas remanescentes radiais, com altos volumes de ônibus (o projeto inicial já previa

cerca de 250 ônibus/hora na Av. Santo Amaro). Estava prevista a implantação de três
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terminais de integração na periferia, permitindo a maior troncalização do sistema, mas

foi construído apenas um deles, o que elevou o volume de ônibus nas faixas exclusivas.

Os autores afirmam que existem atualmente, no corredor, apenas oito linhas troncais,

com um volume de 99 ônibus/hora, ao passo que as linhas remanescentes possuem uma

freqüência total de 243 ônibus/hora. Apenas uma linha troncal opera com ônibus

articulados. No projeto original, todas as linhas tronco seriam operadas com trólebus.

Através de plataformas de transferência, em áreas pagas, os usuários fariam  transbordos

entre linhas. Devido à pequena largura da Av. Santo Amaro, bem como à

impossibilidade de serem realizadas desapropriações (devido aos prazos de construção e

aos recursos financeiros disponíveis), dois conjuntos de plataformas de embarque foram

implantados sem faixa para ultrapassagem entre os ônibus.

“A configuração proposta para o corredor resultou na erradicação dos canteiros centrais e
sua vegetação, bem como no remanejamento de redes de infra-estrutura urbana. A
existência das faixas exclusivas centrais, operando nos dois sentidos, em vias com altos
volumes de tráfego e de pedestres, fez com que, desde a sua inauguração, o corredor fosse
denominado de “atropelódromo”. A alta ocorrência de acidentes permanece até o
momento: em 1995 ocorreram mais de 400 atropelamentos no corredor, aproximadamente
40% nas faixas exclusivas.” (GIMENEZ e OLIVEIRA, 1996: s/p).

Esse estudo revela que, após sua inauguração, verificou-se uma melhoria sensível no

desempenho dos ônibus, observando-se, nos picos, velocidades médias da ordem de 20

Km/h. O desempenho vem decaindo continuamente desde então, a tal ponto que,

atualmente, nos picos, os ônibus operam com velocidades médias inferiores em relação

à época em que não havia o corredor, observando-se, em 1995, velocidades médias de

menos de 11 Km/h, nos períodos de pico da tarde. Entre 1991 e o primeiro semestre de

1995, o volume de ônibus na Av. Santo Amaro passou de 249 para 370 ônibus/hora

(crescimento de quase 70%). A inexistência de espaços para ultrapassagens entre

ônibus, em duas das plataformas - acarretando a formação de comboios - comprometeu

seriamente o desempenho dos ônibus, a tal ponto que as duas linhas que possuem

operação expressa apresentavam diferenças mínimas de tempos de viagem (cerca de 5

minutos, para viagens com duração aproximada de uma hora), com relação às linhas

normais (“paradoras”).
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Essa situação é consequência evidente de implementação parcial de projetos de tamanha

monta que, como já dito, acarretam muitas vezes problemas ainda maiores que os

anteriormente registrados.

A opção por “sistemas de integração físico-tarifárias por terminais fechados”, como dito

anteriormente, propicia uma descentralização de atividades, não alterando, porém,

significativamente, a centralidade exercida pelo centro das cidades. Os terminais de

localização central continuam sendo ponto de convergência/dispersão da população,

com fluxos muito superiores aos demais.

Em Uberlândia, a Lei Complementar nº 78 de 27 de Abril de 1994 (que dispõe sobre o

Plano Diretor do município de Uberlândia) determinou a implantação de um sistema de

transporte pautado na integração físico-tarifária através de terminais fechados, como

apresentado a seguir:

“Seção III - Do Transporte Coletivo

Art. 16 - O transporte coletivo terá por diretrizes:

I - a implantação de um sistema integrado de transporte urbano de passageiros, que se
apoiará num sistema tronco-alimentador com linhas troncais e linhas alimentadoras, parte
integrante da presente Lei Complementar (Anexo III), com observância aos seguintes
parâmetros:

a) as linhas troncais formam a estrutura do sistema. Serão implantadas nos eixos
estruturais, operando como transporte de grande capacidade de demanda e de
deslocamento;

b) as linhas alimentadoras terão como função atender a demanda de passageiros da
região de abrangência dos terminais de integração onde, mediante transbordo,
poderão passar para as linha troncais sem pagar outra tarifa.

II - a incrementação das linhas interbairros visando reduzir o tráfego no centro da cidade;

III - a implantação de um terminal central de integração na Praça Sérgio Pacheco e de um
terminal de integração em cada um do eixos estruturais;

IV - o desenvolvimento de campanhas educativas objetivando o uso adequado do
transporte coletivo;

V - a integração das linhas distritais ao sistema integrado de transporte urbano.”

O Plano estabeleceu quatro eixos de estruturação urbana, caracterizando-os como

corredores de operação das Linhas de ônibus Troncais, orientando a descentralização e

o crescimento da cidade.

Em julho de 1997, foi implantado o Sistema Integrado de Transportes-SIT, com grandes

investimentos na dotação de infra-estrutura e construção de cinco terminais urbanos,
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servindo como base para o Plano de Estruturação Urbana da cidade. Esta medida

tornou-se necessária em função da expansão já desordenada da cidade, que fez aumentar

excessivamente o número de linhas de ônibus, sendo que os problemas de trânsito na

área central eram agravados, em muito, pela circulação excessiva desses veículos, que

em sua maioria trafegavam por ela, pois o sistema anterior era caracterizado pelo

Sistema Radial Monocêntrico (linhas radiais e diametrais), que tinha essa região como

ponto referencial de convergência.

“O novo sistema, em funcionamento desde o segundo semestre de 1997, estava previsto no
Plano Diretor do município e redirecionou o fluxo das linhas de ônibus através da
disposição de terminais interligados, o que possibilitou a redução do volume de veículos de
transporte coletivo na área central. As avenidas Floriano Peixoto e Afonso Pena, são vias
paralelas, que têm sentidos de tráfego opostos, compondo um binário, apresentavam-se
como corredores principais, comportando todo o fluxo de ônibus da cidade em seu ir e
vir.” (SÁ, 2000: s/p).

Com a implantação do SIT, os ônibus deixaram de circular pela Av. Floriano Peixoto,

sendo transferidos daí para a Av. João Pinheiro.

O usuário de transporte coletivo, hoje, utiliza o SIT pagando apenas uma tarifa e se

desloca para qualquer área da cidade, realizando quantos transbordos forem necessários,

pois esse sistema abrange 100% da área urbana. E, ainda, conta com a possibilidade de

realizar viagens inter-bairros sem necessariamente cruzar o centro da cidade, pois os

terminais de bairro possuem linhas que os interligam diretamente.

A concepção operacional do SIT consiste em estruturar o sistema de transporte coletivo

por ônibus no esquema tronco-alimentador, sendo:

- linhas troncais - encontram-se consolidadas ao longo dos eixos estruturais, ou seja,

vias urbanas mais rápidas, que ligam os terminais de ponta ao Terminal Central.

Essas linhas são destinadas a oferecer suporte à demanda captada nos terminais de

ponta (de bairro), demanda que advém das linhas alimentadoras e interbairros, além

do carregamento de passageiros ao longo dos corredores, podendo ser “paradoras” ou

“semi-expressas”. A identificação dos veículos destas linhas se dá pela cor amarela,

cuja identificação alfanumérica segue do primeiro dígito com a letra T, significando

Troncal; o segundo dígito indica o número do terminal de origem, o terceiro dígito, o

número do terminal destino da linha e o quarto dígito o número da linha. Ex.: linha

T141 - Terminal Central - Terminal Planalto;
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- linhas alimentadoras - têm a função de atender às áreas e bairros próximos aos

terminais, alimentando o sistema. Elas trazem os passageiros que residem nos bairros

para os terminais de integração de ponta onde, mediante transbordo, passam para as

linhas troncais ou interbairros (ou, excepcionalmente, se desejarem se deslocar para

algum bairro da área de abrangência do mesmo terminal, o usuário poderá servir-se

de outra linha alimentadora), de características diferenciadas das alimentadoras. A

identificação dos veículos destas linhas se dá pela cor verde, cuja identificação

alfanumérica segue do primeiro dígito, com a letra A significando Alimentadora, o

segundo dígito indicando o número do terminal de destino da linha e os outros dois

dígitos indicando o número sequencial denominado para as linhas que atendem aos

bairros. Ex.: linha A432 - Mansour - Terminal Planalto;

- linhas interbairros - fazem a ligação a partir de um terminal de ponta para outro

terminal de ponta, proporcionando uma ligação pendular entre os terminais e

servindo às regiões externas à área de influência dos corredores estruturais. A

identificação dos veículos destas linhas se dá pela cor vermelha, cuja identificação

alfanumérica segue do primeiro dígito com a letra I, significando Interbairro; o

segundo, o terceiro e o quarto dígitos seguem as mesmas características das linhas

troncais. Ex.: linha I451 - Terminal Planalto - Terminal Industrial;

- linhas distritais - faz a ligação entre a zona rural, especialmente, os Distritos e a zona

urbana, integrando-se nos terminais de ponta (a tarifa deve ser complementada,

devido ao custo de operação ser mais elevado). A identificação dos veículos destas

linhas, se dá: identificação alfanumérica segue do primeiro dígito com a letra D,

significando Distrital; o segundo, o terminal de destino da linha; o terceiro dígito

indica a característica especial da linha e o último dígito, o número sequencial das

linhas. Ex.: linha D381 - Tenda dos Morenos - Terminal Santa Luzia.

O Terminal Central (Terminal Paulo Ferolla da Silva) se situa na Praça Sérgio Pacheco.

É constituído de três pavimentos, sendo o maior dentre os terminais no que se refere a

área construída, ocupando 23.922m² (FIGURAS 17 e 18). O primeiro pavimento desse

terminal é utilizado para a operação do SIT, em se tratando de embarque e desembarque

de passageiros. O segundo pavimento possui uma área comercial (Pratic Center) que

conta com 69 lojas, que oferecem diferenciados tipos de produtos e serviços. O terceiro
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e último pavimento oferece um estacionamento com 262 vagas para veículos

particulares.

FIGURA 17 - Terminal Central em Uberlândia.
Foto: BESSA, K.C.F., 2001.

FIGURA 18 - Área interna do Terminal Central em Uberlândia.
Foto: NUNES, A.C. et al., 2000.

Aproximadamente 53% das linhas, entre troncais e alimentadoras, passam nesse

terminal, utilizando 68% da frota do SIT durante a operação nos horários do pico da

manhã, tendo como vias de acesso as seguintes: Av. Afonso Pena, Av. João Pinheiro,
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Av. João Naves de Ávila, Av. João Pessoa e Av. Monsenhor Eduardo.

Adaptações nas vias que dão acesso à área do Terminal Central foram feitas no sentido

de facilitar o trânsito. Na Av. João Pinheiro, foi criada uma faixa preferencial para

ônibus (FIGURA 19), na Av. Monsenhor Eduardo criou-se um corredor rápido

exclusivo para os ônibus e no acesso pela Av. Afonso Pena instalaram-se semáforos

especiais numa canaleta preferencial para ônibus.

FIGURA 19 - Avenida João Pinheiro: Faixa Preferencial para ônibus, SIT 2001 / Uberlândia.
Fonte: BESSA, K.C.F.O., 2001.

O sistema de transporte coletivo do município de Uberlândia, até junho de 1997, era

composto por 88 linhas operadas por ônibus (das quais 55 passavam na área central),

sendo 38 linhas radiais, 12 linhas diametrais, 13 linhas transversais, 04 linhas circulares,

05 linhas com ônibus adaptados para portadores de deficiência física, 10 linhas que

serviam às indústrias situadas no Distrito Industrial. Além dessas linhas, também

existiam 06 linhas denominadas “corujões”, que operavam às sextas e sábados a partir

da meia noite (extintas com a implantação do Sistema Integrado de Transportes - SIT).

Atualmente, o SIT possui 83 linhas (das quais 46 passam na área central), subdivididas
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em alimentadoras, interbairros, troncais e distritais, que atendem à população com uma

frota de 290 veículos.

O índice de passageiros por quilômetro (IPK) era, em 1996, de 3,24. Hoje, de acordo

com BERNARDINO (2000), esse índice baixou para 1,70, estando bem abaixo do que

se considera viável para manutenção de um sistema equilibrado, entre 2,5 e 3,0; essa

situação se dá, em grande parte, em função de uma grande parcela de usuários,

anteriormente cativa, ter migrado para o transporte informal, que será tratado aqui em

separado.

Foi realizada uma Pesquisa de Opinião com 4.002 usuários de Transporte Coletivo em

Uberlândia, no 1º Semestre de 1996, pela Empresa BRAP Engenharia.

Questionamentos diretos a usuários foram feitos nos pontos de ônibus e também no

interior dos veículos, sendo que uma das perguntas referia-se aos transbordos realizados

pelos entrevistados, onde se mensurou a quantidade de transbordos realizados na área

central, conforme TABELA 15 e GRÁFICO 7.

TABELA 15 - Transbordo realizado na área central de Uberlândia-MG, 1996

Você realiza Transbordo na Área Central? N°° (%)

Não 2842 71.01
Sim 1156 28.9
Não responderam 4 0.09
Total 4002 100.00

Fonte: BRAP Engenharia - Pesquisa de Opinião, mar. 1996.

GRÁFICO 7 - Transbordos realizados na área central de Uberlândia-MG, 1996
Fonte: BRAP Engenharia - Pesquisa de Opinião, mar. 1996.
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Identificou-se, neste quadro, que 28,9% das pessoas utilizavam 02 ônibus para chegar

ao seu destino final, dirigindo-se à área central para realizarem o seu transbordo. Isto

evidenciava a não racionalização dos itinerários do Transporte Coletivo no município,

caracterizando a área central como ponto de passagem para uma quantidade elevada de

pessoas.

A intensa concentração de passageiros nos pontos de parada, principalmente os que

ficam localizados na praça Tubal Vilela (FIGURA 20), demonstram a centralidade

exercida pela área central, conforme retratam os MAPA 5 e 6.

O número de ônibus na hora-pico na área central, de acordo com pesquisa realizada por

QUEIROZ (2000), é de 228. Esta situação provoca, em horários de pico, um acúmulo

excessivo de ônibus e vans (FIGURA 21) na área central.

Mesmo com as intervenções ocorridas para a implantação do SIT, em julho de 1997,

nota-se que o volume de veículos diversos vem aumentando, visto que as medidas

implementadas para reduzir o congestionamento na área central não contribuíram para

melhorar a fluidez do trânsito em geral. A área central apresenta uma conturbação

relativa aos conflitos entre os diversos agentes que compõem os fluxos em suas vias, em

decorrência do aumento do volume de tráfego, da falta de tratamento preferencial ao

transporte público coletivo e ao pedestre - que se acumula nas calçadas e no leito

carroçável das vias -, da não regulamentação adequada da movimentação de

carga/descarga, e da desobediência das regulamentações estabelecidas para a circulação

e estacionamento de veículos de passeio, motocicletas e bicicletas na área.



150

FIGURA 20 - Ponto de ônibus da Praça Tubal Vilela em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 1997.

FIGURA 21 - Comboio de ônibus na Av. Afonso Pena em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W. R., 2001.
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3.1.1.3 - As ruas

A Lei Complementar nº 78, de 27 de Abril de 1994 (que dispõe sobre o Plano Diretor

do município de Uberlândia), prevê a implementação de políticas públicas e

intervenções urbanas objetivando a melhoria das condições físico-estruturais da área

central região, como apresentado a seguir:

“Seção IV - Do Sistema Viário

Art. 17 - A organização do sistema viário, mediante lei própria, terá por referência o mapa
anexo, parte integrante da presente Lei Complementar e por diretrizes:

III - a separação das escalas urbana, rodoviária e do pedestre;

IV - o estabelecimento de uma malha ou traçado que conte com eixos radiais e com eixos
transversais que não passem pelo centro da cidade;

V - a prioridade para o transporte coletivo;

VI - a implantação de uma rede de ciclovias nos fundo de vale, visando ao lazer e
transporte;

Seção VIII - Do Transporte

Art. 31 - Compete ao Município empreender as seguintes ações no setor de transporte:

III - Providenciar a regulamentação do transporte de cargas na área urbana por veículos
de tração motora ou animal.

3.1.1.3.1 - Atributos físicos e pontos de conflito

De acordo com DALTO et al (1993), os levantamentos de campo que tratam dos

atributos físicos e pontos de conflito nos espaços públicos das ruas das áreas centrais

objetivam auxiliar a caracterização e classificação da infra-estrutura oferecida aos

diversos usuários que aí circulam, em especial aos pedestres.

Foram levantadas, nesse aspecto, as seguintes informações: extensão, largura total,

obstáculos (natureza e quantidade) e largura desimpedida das calçadas, que é a largura

livre de obstáculos. A partir dessa medida calculou-se a largura efetiva, que é a anterior

descontada de afastamentos recomendados pela metodologia da CET-SP, na avaliação

quantitativa do Nível de Serviço (NS).

As dimensões das principais avenidas (excluindo as transversais) da área central de

Uberlândia, numa média geral, exemplificada aqui pela Av. Afonso Pena (FIGURA 22),

são:
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- largura total da via: 15,6 m;

- largura das calçadas: 2,0m (cada lado);

- área de estacionamento: 3,6 m (1,8 m - cada lado);

- faixas de rolamento: 8,0 m (4,0 m - cada faixa).

FIGURA 22 - Perfil padrão da avenida Afonso Pena - Uberlândia-MG
Org.: FERREIRA, W. R., 2001.

Esta via, na área avaliada em campo, que coincide com o trecho denominado centro de

negócios, tem como atributos físicos das calçadas as seguintes características:

- lado direito (conforme sentido do fluxo de veículos): 957m - 197m  = 760m
- sendo: 197m = 56m (faixa de rolamento das vias transversais) + 41m

(extensão da Praça Oswaldo Cruz) + 100m (extensão da Praça Tubal Vilela)

Extensão

- lado esquerdo (conforme sentido do fluxo de veículos): 986m - 56m = 930m
- sendo: 56m (faixa de rolamento das vias transversais)

Largura total - XT = 2,00m (exceto nas Praças Tubal Vilela e Oswaldo Cruz)
Largura desimpedida - XD = 1,20m (sem obstáculos - afastamento apenas das paredes e do meio-fio)
Largura efetiva - XE = XD - 0,60m (Afastamentos = paredes, meio-fio e obstáculos)

- XE = 1,20m - 0,60m = 0,60m
Obstáculos (fixos) - distribuídos - afastamento médio inferior a 10m

- pontuais - afastamento médio superior a 10m

Lado direito - (conforme sentido do fluxo de veículos): Distribuídos 760m ÷ 102 obstáculos
= 7,45m

- sendo: 760m = extensão da calçada do lado direito (extensão da calçada / nº
de obstáculo = média da distância entre obstáculos)

Árvore Poste de
iluminação

Placa de
sinalização

Lixeira Telefone
público

Hidrante Semáforo Total

18 23 33 12 05 02 09 102
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Lado esquerdo - (conforme sentido do fluxo de veículos): Distribuídos 930m ÷  97 obstáculos =
9,58m

- sendo: 930m = extensão da calçada do lado esquerdo (extensão da calçada / nº de
obstáculo = média da distância entre obstáculos)

Árvore Poste de
iluminação

Placa de
sinalização

Lixeira Telefone
público

Hidrante Semáforo Total

0 34 41 17 01 0 04 97

Em relação aos obstáculos temporários nas vias da área central, há ainda um número

considerável de pedintes (FIGURA 23), bancas de mercadorias (FIGURAS 24, 25 e 26)

e equipamentos para reforma de lojas (FIGURAS 27 e 28).

FIGURA 23 - Pedinte em calçada da Av. Afonso
Pena em Uberlândia.

Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

FIGURA 24 - Bancas de loja em meio ao passeio
público em Uberlândia.

Foto: FERREIRA, W.R., 2000.
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FIGURA 25 - Bancas de loja em meio ao passeio público em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2001.

FIGURA 26 - Bancas de loja em meio ao passeio público em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2001.

FIGURA 27 - Obstáculos - equipamentos deixados na calçada / Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.
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FIGURA 28 - Obstáculos - equipamentos deixados na calçada / Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

Existe ainda uma quantidade considerável de bicicletas estacionadas sobre o passeio,

junto aos equipamentos urbanos, como também circulando entre os transeuntes,

contribuindo para que o fluxo de pedestres sofra contínuos desvios e interrupções no seu

trajeto.

Diante da caracterização apresentada, e tendo em vista a classificação das calçadas

conforme seus atributos físicos e obstáculos, a área analisada é caracterizada como

pertencendo à Classe V - Ruim, conforme DALTO (1993) (ver item 3.1.4.1-b).

a) Áreas de estacionamento

O estacionamento, na maioria das vias da área central de Uberlândia acarreta uma

constante conturbação na circulação viária e a tendência do órgão público responsável é

sempre de proibir tal estacionamento, já que a permissão indiscriminada geraria um

número de viagens indesejável, impossibilitando a oferta necessária para o atendimento.

A alta taxa de motorização na cidade torna caótica e inadequada a oferta de vagas para

estacionamento de veículos, principalmente na região central da cidade, pois esta

caracteriza-se pela densidade, complexidade e diversidade do uso do solo, com intenso

fluxo de veículos.
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Hoje observa-se um uso indiscriminado de áreas para estacionamento em quase todas as

ruas do centro, mesmo em locais onde está regulamentado o estacionamento proibido,

gerando grandes transtornos ao tráfego, principalmente ao transporte coletivo.

Os estacionamentos privados pagos são insignificantes, diante da elevada demanda,

possuindo a avenida Afonso Pena, por exemplo, apenas três que se destinam ao público

em geral e alguns estacionamentos de Bancos privados, que começam a terceirizar a

gerência destes espaços.

As avenidas principais da área central possuem estacionamento rotativo nos dois lados,

com 1,80 m de largura para cada faixa, acarretando, nos movimentos de entrada e saída,

a formação de comboios de veículos parados nos corredores, atrapalhando sobremaneira

o fluxo do tráfego de veículos, reduzindo a velocidade operacional da via, com isto

expondo os usuários de veículos a atrasos desnecessários. Essa situação afeta

principalmente a operação dos serviços de Transporte Coletivo.

A operação de carga e descarga, apesar da sinalização de regulamentação existente,

acontece de forma indiscriminada, aleatória e irrestrita, fora das áreas estabelecidas,

durante períodos de pico de tráfego, prejudicando os demais usuários e restringindo a

capacidade do sistema viário, influindo negativamente na fluidez do trânsito.

Há uma quantidade insuficiente de áreas de estacionamento para motocicletas,  haja

vista o grande número de veículos desta modalidade estacionados em locais não

destinados a eles. A situação é agravada também pelos proprietários de moto-táxis, que

fazem do estacionamento público o local de trabalho (ponto fixo de moto-táxis de várias

empresas desse tipo de serviço), uma espécie de apropriação indevida do espaço

público, uma privatização informal, diminuindo assim a quantidade de vagas ofertadas

para o público comum (FIGURA 29 e 30).
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FIGURA 29 - Estacionamento público ocupado por moto-táxis na área central de Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

FIGURA 30 - Estacionamento público de motos e bicicleta na calçada na área central de Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

Inexistem  áreas de estacionamento para bicicletas, o que contribui para que o espaço

destinado à circulação de pedestres (calçadas) e estacionamento de automóveis seja

improvisado, muitas vezes, para esse destino, ocorrendo assim uma inadequada

utilização dessa área. O espaço efetivo para os deslocamentos a pé é, assim, reduzido

ainda mais.
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3.1.1.3.2 - Fluxos de trânsito

“...tenemos la idea del automóvil como símbolo de privacidad y
poder. El deseo de circulación libre, de velocidad, de potencia,
y el vehículo considerado como un espacio de vivencia
individual, una verdadera prolongación del “universo privado”
(casa, oficina) hasta la calle, forman parte de esta visión.”
(FACELLO, 1996: s/p).

No Brasil a taxa de motorização, na década de 1990, aumentou sobremaneira; cidades

como São Paulo, Brasília e Goiânia apresentam taxas de motorização em torno de 2,0

habitantes por veículos. A frota nacional de veículos, de 1992 a 1998, teve um aumento

de aproximadamente 42%, e a população teve crescimento de apenas 8,5%, no mesmo

período.

A divisão modal das viagens motorizadas no Brasil vem revelando uma participação

crescente do transporte individual. Este aumento na divisão modal deve-se ao acréscimo

das viagens por automóvel, em detrimento das viagens por ônibus. Apesar da queda

expressiva da participação das viagens por ônibus na divisão modal, 65% em 1967 e

38% em 1997, este sistema continua a ser o principal entre os modos de transporte

coletivo. As maiores alterações modais ocorreram nas faixas de renda mais baixas, onde

houve acréscimo significativo da participação do transporte individual e,

consequentemente, uma diminuição da participação do transporte coletivo (SEDU,

2000).

Na grande maioria das cidades, a demanda por infra-estrutura viária no espaço urbano

para o transporte de pessoas e cargas é significativamente maior que a capacidade

existente nas áreas centrais. As viagens são realizadas para satisfazer um modelo de

necessidade definido e regulado pelas atividades sócio-econômicas, em geral não

ocorrendo grandes variações de cidade para cidade. Dessa forma, TURTON (1992)

afirma que existe um aumento no volume e na complexidade dos deslocamentos intra-

urbanos, que impõe dificuldades consideráveis na dotação de infra-estrutura adequada.

Dentre elas podemos destacar o problema do congestionamento.

Em relação ao avanço do uso de veículo individual, em detrimento do transporte

coletivo, FACELLO (1996: s/p) revela que
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“...si consideramos los valores en área, tenemos que 70 pasajeros pueden viajar
relativamente cómodos en un ómnibus con capacidad para 80 pasajeros (40 sentados y 30
en pie, con un índice de 4 a 5 pasajeros por m2), ocupando unos 40 m2 de espacio vial. En
tanto, esa misma cantidad de personas necesita unos 40 automóviles, que ocupan 600 m2,
es decir 15 veces más.”

E ainda, no mesmo sentido, existem outros fatores negativos a considerar:

“-  la necesidad de áreas de estacionamiento de automóviles. No debemos olvidar que por
lo menos durante 22 horas por día el automóvil permanece detenido, ocupando muchas
veces la vía pública. Tal aspecto resulta acuciante en zonas centrales con alta
concentración de actividades (comerciales, financieras y sociales), elevados valores de
suelo y mallas viales insuficientes o con diseño geométrico inadecuado.

- la segregación de áreas urbanas provocadas por la construcción de cierto tipo de
infraestructuras viales, como ser las autopistas de dos o más niveles. Estas, verdaderas
“cuchillas que cortan la ciudad” (San Pablo, Caracas), han sido construidas con la
intención de permitir la accesibilidad o mejorar la fluidez de usuarios de automóvil que
difícilmente constituyen una mayoría frente al número de habitantes de las zonas próximas.
Sin embargo, tales “vecinos” son testigos de una consecuente disminución de su calidad de
vida (ruidos, intrusión visual, gases de escape, imposibilidad de salvar a pie tales
estructuras).

- la disminución de la seguridad y las dificultades planteadas a la movilización de
peatones. Estos, víctimas de la construcción de calles más anchas y de vías expresas entre
otras medidas para mejorar la circulación de los vehículos motorizados, deben aumentar
sus distancias de caminata y hasta son obligados, a subir estructuras para poder acceder
al destino de sus viajes. Aspecto muy importante, sea por el mayor o menor porcentaje de
viajes diarios que se realizan a pie o bien, porque no debemos olvidar que por cada viaje
motorizado se precisan de dos caminatas. En tal sentido, el urbanista LEWIS MUMFORD,
en 1964, apuntaba que “ninguna ciudad podrá resolver sus problemas de circulación si
olvida el más importante vehículo autopropulsor de todos: el peatón”.” (FACELLO, 1996:
s/p).

De acordo com Comissão de Circulação e Urbanismo-ANTP (1989), se imaginarmos,

como hipótese, que os problemas dos transportes urbanos pudessem ser resolvidos em

curtíssimo espaço de tempo, que todo cidadão tivesse acesso físico aos transportes

urbanos, com gastos compatíveis com sua renda, e o nível de serviço fosse razoável, a

consequência imediata seria um imenso congestionamento em todos os serviços de

transporte.

A complexidade dos deslocamentos intra-urbanos ocorre, principalmente, pela expansão

acelerada na aquisição de veículos privados, devido à sua maior flexibilidade e

conveniência pessoal.

Nas grandes áreas urbanas como Paris, Nova Iorque, Tóquio ou Milão esse problema é

evidente, tendo em vista que a procura por viagem está aumentando, gerando um estado

de tensão no sistema de transporte destas cidades. TURNER et al (1991) afirmam que,

em Londres, o intenso congestionamento por veículos privados das vias torna-se um
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perigo para a economia local e também para o pedestre, em relação ao seu conforto e à

sua segurança.

As cidades brasileiras, inseridas na mesma problemática, apresentam uma situação de

congestionamento nas áreas centrais que se acentua diante de diversos fatores, sendo os

mais destacados:

- crescimento do poder aquisitivo da população, acarretando um incremento na

aquisição de automóveis, consequentemente um incremento do uso deste meio de

transporte, em detrimento do transporte coletivo;

- acréscimo significativo da população flutuante da área, devido à grande concentração

de empregos e serviços disponíveis na região;

- crescimento da economia informal, devido ao agravamento generalizado do

desemprego;

- não preocupação dos órgãos de planejamento em priorizar a circulação de transporte

coletivo, ciclistas e pedestres;

- desrespeito às normas de trânsito por parte de todos os usuários das vias.

O que se verifica hoje é que a indústria automobilística tem o monopólio da circulação e

as pessoas estão cada vez mais dependentes de deslocamentos motorizados, o que

WRIGHT (1988) chama de “cultura do automóvel”. O mesmo autor afirma que 40% a

60% do solo urbano é utilizado para circular, estacionar, vender, consertar, manter

veículos e, em Los Angeles (Estados Unidos), o espaço destinado aos veículos na área

central já chega a 70% de seu total.

AZEVEDO (1992) chama a atenção para as consequências dessa denominada “cultura

do automóvel” quando diz que os veículos produzem uma série de impactos negativos,

como ameaça à segurança e ao conforto para o pedestre, congestionamentos, acidentes

de trânsito, dificuldades para estacionar, poluição ambiental, tempo de vida consumidos

nos transportes e, principalmente, destruição dos espaços públicos de convivência. A

rua, nesse contexto, se torna apenas caminho de fluxos de trânsito, perdendo o sentido

de espaço de convivência.
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Ao se tentarem estabelecer soluções para essas questões que afligem o cotidiano dos

cidadãos, o problema está em enfrentar os valores da “classe média”, que estabelece

como parte do status adquirido a propriedade do automóvel, garantindo-lhe uma

identidade social diferenciada, associada a um conteúdo de liberdade de circulação e

domínio irrestrito do tempo e do espaço, principalmente do espaço público.

Atualmente, em países europeus, especialmente na Grã-Bretanha, observa-se uma

tendência em tratar questões relativas ao tráfego viário urbano de forma a utilizar-se de

modelos de administração e gestão de vias através do uso do Traffic Calming.

De acordo com LOVELL et al (1994), este modelo propõe: aprimorar o comportamento

(concentração, conhecimento, percepção) dos motoristas; reduzir a velocidade,

distúrbios e ansiedade; e reduzir os impactos do tráfego no meio ambiente. É um

modelo participativo, direcionado por uma equipe técnica onde os envolvidos passam a

ter conhecimento da problemática do tráfego opinando, sugerindo e reestruturando o

modelo conforme as futuras demandas.

O modelo Traffic Calming dá maior prioridade para a redução de acidentes, levando em

consideração os usuários da via escolhida e os da sua área lindeira. Aborda também,

como prioridade, diante da proposta básica de redução de velocidade, a melhoria na

qualidade dos deslocamentos de pedestres, ciclistas, motociclistas e do transporte

público.

Na Grã-Bretanha, durante 1993, foram implementadas 150 experiências de

administração e gestão de vias através do Traffic Calming. LOVELL et al (1994)

analisaram resultados de 86 destas experiências, sendo 25 na zona rural, 48 em áreas

residenciais e 13 em áreas centrais. Os resultados apresentados foram: redução da

velocidade em 74% dos casos; redução de 64% no volume de acidentes e diminuição de

36% no volume de tráfego veicular.

Esse modelo de administração e gestão do tráfego, com a finalidade de reduzir

principalmente os congestionamentos e os acidentes de trânsito, vem ao encontro da

proposta de avaliação de BANNISTER (1994), que enfoca a necessidade de uma análise

social mais rica, baseada na ligação entre transporte e comportamento das pessoas,
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dando maior peso nas avaliações dos fatores qualitativos, deixando de lado os fatores

“objetivos” da análise, em favor da aceitação da avaliação subjetiva e da racionalidade

política, aplicando-se medidas que acarretem uma melhoria na qualidade de vida, seja

das pessoas que circulam com veículos motorizados ou dos pedestres.

Um estudo recente do MMA (2000) em relação a essa problemática - transporte, trânsito

e sistema viário - ressalta diversas carências: (a) o adensamento tem sido permitido e,

por vezes, estimulado, sem suficiente análise do seu impacto sobre as vias da região,

sendo recentes e raras as medidas de controle do impacto provocado por edifícios e

atividades geradoras de tráfego; (b) as restrições impostas à circulação de automóvel são

tardias e insuficientes; (c) são raros os sistemas de transporte movidos a energia elétrica

ou não motorizados (trólebus, pré-metrô); (d) deixam a desejar o planejamento e a

articulação intermodal urbanos. O reconhecimento de que para transportar 70 pessoas

são necessários 50 automóveis ou apenas um ônibus não tem, até a presente data,

resultado em alterações sensíveis de padrão.

Nessa perspectiva, VASCONCELLOS (1998) afirma que o consumo do espaço com

meios físicos diferentes, em velocidades diferentes, introduz um impacto que é

dramático no caso dos países em desenvolvimento: a possibilidade de conflitos entre

veículos e pedestres ou ciclistas e os acidentes decorrentes têm sido uma das mais

importantes causas de morte.

E ainda afirma que o alargamento de vias é geralmente feito às custas das calçadas,

espremendo os pedestres nas áreas remanescentes e gerando grandes distâncias a serem

atravessadas, transformando um ambiente propício para os pedestres em um ambiente

propício para os automóveis. Redes sociais de relação são quebradas e o movimento

remanescente de pedestres precisa enfrentar tráfego pesado. A mobilidade é reforçada

para quem tem acesso ao transporte individual.

SACHS apud VASCONCELLOS (1996:130) diz que

“Paralelamente à mobilidade dos motorizados, cresceu a imobilidade dos não
motorizados... não apenas (estes) não são autorizados a apropriar-se do espaço da via mas
- mais importante ainda - eles não são mais capazes de fazê-lo. Onde o espaço é moldado
de acordo com a demanda de circulação dos automóveis, pouco sobra para o pedestre
utilizar, ver ou fazer. O espaço adaptado para o automóvel destrói o espaço adaptado para
os pedestres.”
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Diversos autores, entre eles PAVARINO FILHO (1996), afirmam que, diante dos

problemas da mobilidade dos cidadãos e das condições do trânsito urbano, enquanto

algumas administrações de cidades investem em alargamentos de avenidas e

construções de estacionamentos (incentivando ainda mais a demanda por autos),

prefeituras de metrópoles lançam mão de medidas restritivas ao uso de automóveis,

como pedágios em regiões centrais, seleções diárias de placas e estacionamentos a

preços elevados, entre outros recursos mais ou menos eficazes.

Os transportes motorizados causam prejuízos sob a forma de custos sociais e

congestionamentos, sendo os principais: perda de vidas humanas (50.000 mortes no

Brasil, por ano); destruição do meio ambiente (60% da poluição atmosférica global);

poluição sonora; tempo de vida consumido (em São Paulo os habitantes passam

aproximadamente um mês por ano nos transportes); espaço vital saqueado (cerca de

50% do espaço urbano são utilizados para circular, estacionar, vender, consertar e

abastecer veículos); destruição de patrimônio histórico, praças e vida social (AFFONSO

e GUIMARÃES, 1993).

Muitas alternativas são apresentadas para que os impactos negativos sobre o cotidiano

do cidadão sejam minimizados, entre elas: a opção do não-transporte, que visa

basicamente diminuir a dependência do cidadão com relação ao transporte motorizado;

incentivar a circulação a pé e de bicicleta, com segurança e conforto; reduzir os tempos

de deslocamentos; melhorar as condições ambientais e recompor os espaços urbanos,

permitindo sua utilização mais democrática.

Dentre as recomendações da proposta de “não-transporte”, estão:

- priorizar o transporte coletivo em relação ao automóvel, cuja circulação deve sofrer

restrições. O transporte coletivo deve ter um padrão de serviço que constitua

alternativa, de fato, ao transporte individual;

- priorizar os modos de transportes a pé e de bicicleta, garantindo o conforto e a

segurança de circulação.

Um exemplo pode ser observado em AFFONSO e GUIMARÃES (1993), que propõem

restringir drasticamente o uso dos automóveis, limitando o acesso dos veículos nas áreas
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centrais e nas ruas locais dos bairros. Desta forma se restitui o uso social dos espaços

públicos. Nos fins de semana, principalmente nos bairros populares, só corredores são

ruas para carros, ônibus e carga. O resto é do povo. E, na semana, autorizam-se carros e

cargas a trafegarem nos bairros, segundo regras determinadas pela população local e

regional. Assim, a rua torna a ser do povo, as cadeiras podem voltar às calçadas, o

dominó toma assento à mesa da rua.  Recompor o espaço urbano, partindo da redução

do tráfego de passagem e criando áreas de convívio, onde a população possa voltar a se

apropriar do que foi privatizado pelo uso indiscriminado do automóvel, é o objetivo

proposto.

É prática frequente das administrações municipais a apropriação de áreas verdes ou

desapropriações nas áreas urbanas para o alargamento das ruas, construção de abrigos,

terminais, ampliação das áreas de estacionamento, etc, com a inevitável destruição do

espaço vital (social, histórico e ambiental).

Sendo assim, qualquer ação tomada no sentido de se reduzir o congestionamento nas

áreas centrais, com aumento da capacidade viária para circulação, irá necessariamente

aumentar o nível de acessibilidade para veículos automotores, incrementando a

intensidade de uso das vias, gerando mais tráfego, que por sua vez produzirá o mesmo

nível de congestionamento anterior, num processo contínuo. Dessa forma, quanto mais

transporte se produz, por meio da expansão do sistema viário e priorização do transporte

automotor, mais congestionamentos ocorrem.

Os problemas de transporte existentes estão se agravando com o aumento da facilidade

ou da oferta de transporte. Esta conclusão vai ao encontro da hipótese genérica: “as

soluções para a maioria dos problemas de transporte consiste na redução de sua

utilização” (RIBEIRO, 1993:81).

Podemos exemplificar essa situação, no artigo de EVELIN (06.11.2000), onde se

apresenta a cidade de São Paulo com 5 milhões de veículos; 14.229 acidentes de carro

por mês; 600 mil vagas em 6.500 estacionamentos; licenciamento de 2.208 carros por

dia; nos horários de pico congestionamentos que chegam a somar entre 120 e 200

quilômetros, em casos extremos.
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E ainda, sobre a mesma cidade, IZIDORO e NUNES (30.10.2000:C-3) apontam que, a

cada quatro dias, São Paulo ganha um pólo gerador de tráfego. Essa é a média de

empreendimentos como shopping centers, faculdades, supermercados, hospitais, igrejas

e prédios de escritórios que já passaram por análise da CET (Companhia de Engenharia

de Tráfego), nesta década, para se instalar na cidade. A ampliação desenfreada dessas

construções é o principal motivo para agravar os congestionamentos nas ruas e avenidas

da capital, principalmente nas regiões centrais, onde está a maioria dos novos projetos.

De 1992 para cá, a média diária dos picos de lentidão aferidos pela CET chegou a subir

207,5%. No mesmo período, a frota de veículos em São Paulo cresceu 32%. Oito anos

atrás, os congestionamentos giravam em torno de 40 km, no período da tarde, e 28 km,

no período da manhã. Atualmente esses índices, em sua média, são de 123 km e 78 km,

respectivamente.

A evolução da frota de veículos e a média de congestionamento diário em São Paulo

podem ser observados nos GRÁFICOS 8 e 9 e na FIGURAS 31 e 32.
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Fonte: adaptado de IZIDORO e NUNES (30.10.2000: C-3).

Desde 1989, foram analisadas pela CET (1979) obras que provocam impacto

considerável no trânsito. Entre as principais estão 372 prédios de escritórios, 57

shopping centers, 33 faculdades e 41 supermercados. Os projetos tidos como pólos

geradores de tráfego são os não-residenciais, que necessitam ofertar mais de 200 vagas

de garagem. Na região central, entram nessa classificação os que requerem mais de 80

vagas.

Em Uberlândia, deficiências na infra-estrutura viária, aliadas ao fato de as edificações

do centro terem sido construídas em épocas em que o automóvel não era prioridade para

o cidadão, produzem um tráfego sem fluidez necessária para uma cidade com o porte de

Uberlândia. O uso indiscriminado do automóvel gera uma demanda crescente por áreas

de estacionamento no centro da cidade, onde a capacidade física das vias e das áreas

livres disponíveis é insuficiente, não havendo possibilidade de sua expansão.
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FIGURA 31 - Trânsito lento na avenida 23 de Maio em São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 15.11.2000.

FIGURA 32 - Congestionamento na marginal Tietê em São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 15.11.2000.

Em pesquisa de Contagem Volumétrica Direcional Classificada de veículos, realizada

pela SETTRAN, em 1999 (QUEIROZ, 2000), na Av. Afonso Pena, constatou-se uma

média de 880 veículos/hora no pico, sendo o cruzamento com a Rua Machado de Assis
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o de maior fluxo (955 veic/h). Isso demonstra que, em horários de intenso tráfego, há

uma média de 15 a 17 veículos por minuto circulando pela via. Evidentemente, nos

períodos de pico, dá-se a formação de congestionamento em trechos onde a sinalização

semafórica, a movimentação de entrada e saída de veículos em áreas de estacionamento,

a travessia desordenada de pedestres, a movimentação de carga e descarga, a circulação

de veículos de tração animal e carrinhos puxados por catadores de papel (FIGURA 33),

a circulação de bicicletas e outros agentes conflituosos causam interrupções contínuas

no fluxo.

FIGURA 33 - Catadores de papel (veículos de tração animal) na av. Afonso Pena em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

O Plano de Trânsito (UBERLÂNDIA,1991:34) determina a implementação de projetos

para a área central de Uberlândia, no que tange a aspectos de circulação. Sendo

“...constituídas pelo centro antigo, Fundinho, com a transformação da Rua XV de
Novembro na espinha dorsal cultural e de animação; e pelo centro novo, caracterizado
pela Praça Sérgio Pacheco, conectados pela Avenida Afonso Pena - uma das mais
importantes rua comercial da cidade, que passa a ser dotada de calçadão. (...) A Avenida
Afonso Pena, no trecho entre a Praça Sérgio Pacheco e a Praça Clarimundo Carneiro,
deverá ter um tratamento especial, ...sendo escolhida para o itinerário das linhas troncais
do Sistema Integrado de Transporte. (...) Para compatibilizar estes dois usos propõe-se o
alargamento das calçadas para dar conforto e segurança à circulação de pedestres. No
eixo da via deverá ser implantada uma canaleta destinada exclusivamente aos ônibus das
linhas troncais.”

Avaliou-se nesse Plano que a maioria das vias centrais possuem áreas de

estacionamento livres. As áreas cujo estacionamento é permitido se encontram

regulamentadas pelo sistema denominado “zona azul”, onde os veículos estacionados



171

com horários permitidos ultrapassados ou cartões vencidos são notificados pela

operação e pela fiscalização da polícia militar. A capacidade de vagas é de

aproximadamente 1.000 veículos estacionados ao longo das vias de Uberlândia. As

operações de carga e descarga na cidade são realizadas de forma desordenada, tendo em

vista a insuficiência da regulamentação de horários e locais específicos para essa

movimentação, causando transtornos na fluidez do tráfego. Muitas vezes a sinalização

que determina locais específicos de carga e descarga é desrespeitada por veículos de

passeio, que utilizam os locais para estacionamento.

A circulação de veículos com tonelagem alta na área central é outra causa de problema

detectado, assim como a circulação de veículos de tração animal (carroceiros) e

catadores de papel.

“Estima-se que Uberlândia tenha hoje mais de dois mil catadores de papel
[aproximadamente 2.500], entre homens, mulheres e crianças. São, principalmente,
pessoas que vêm atrás do sonho de uma cidade promissora. A maioria vem das pequenas
cidades da região, em busca de trabalho e dinheiro... Para um catador de papel chegar  a
ganhar aproximadamente dois salários mínimos, precisa trabalhar diariamente das seis da
manhã até, às vezes, as 21 horas. Cada carrinho chega a pesar 120 quilos.” (CORREIO,
14.4.1996: 10).

a) Acidentes de trânsito envolvendo pedestres

“O obituário mais recente, de 1996 com 27.000 mortos,
mantém o Brasil no topo do ranking mundial de selvageria no
trânsito.” (VARELLA e MEZAROBBA, 21.1.1998: 64).

O país não pode mais suportar os custos sociais e econômicos dos atuais índices de

acidentes de trânsito. As mudanças dependem principalmente da garantia de prioridade

política ao tratamento do problema, à formação adequada de recursos humanos técnicos

para estudar e propor soluções, à universalização de programas de educação de trânsito -

também obrigatórios em todos os níveis de ensino, segundo o novo Código de Trânsito -

e o aumento da fiscalização sobre os motoristas infratores. Atenção especial deve ser

dada aos elementos mais vulneráveis no trânsito, como pedestres, ciclistas e idosos (e,

também, portadores de deficiência) (ANTP, 2000-b).

No estado de São Paulo, onde está metade da frota nacional, os acidentes de trânsito só

perdem para os homicídios, como causa de morte de pessoas de 18 a 25 anos.
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“Um drama que virou símbolo da impunidade contra motoristas irresponsáveis ocorreu há
sete anos em Copacabana, no Rio. Drogado e embriagado, o empresário Luciano Ribeiro
Pinto atropelou nove pessoas quando seu carro, desgovernado e em alta velocidade, subiu
na calçada de uma rua movimentada. Quando o veículo parou, havia seis pessoas feridas e
outras três mortas. Preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa,
Ribeiro foi solto horas após o pagamento de fiança. A Justiça aceitou a alegação de que
ele sofrera um ataque de epilepsia. Ficou em liberdade quatro anos. Depois de muita
insistência dos promotores, foi internado no manicômio judiciário em 1996. Seu advogado
garante que ele será posto em liberdade em breve - para a revolta das vítimas.” (LOYOLA
e TRAUMANN, 13.10.1999: 113). (ver FIGURA 34).

FIGURA 34 - Atropelamento de pedestre em Copacabana no Rio de Janeiro.
Fonte: LOYOLA e TRAUMANN, 13.10.1999:113.

Em Uberlândia, de acordo com dados apresentados pelo jornal GAZETA MERCANTIL

(29.8.1999), ocorrem entre oito e quinze acidentes de trânsito por dia. E segundo o

jornal O MUNICÍPIO (15.2.2001), informativo oficial da Prefeitura Municipal de

Uberlândia, no ano de 2000 foram registrados 7 mil acidentes de trânsito; são 19,4

acidentes por dia, 583 a cada mês. Por causa da violência no trânsito, cerca de 70% dos

leitos de traumatologia nos hospitais da cidade são ocupados por vítimas de acidentes

nas ruas.

De acordo com MENEZES (1992), 95% dos acidentes com pedestres ocorre em áreas

urbanas, e desses, a metade em áreas centrais da cidade. RIBEIRO (1993) retrata que o

aumento do volume de veículos em circulação tem causado aos pedestres um confronto

direto, onde há um grande desequilíbrio de forças. E como há, de certa forma, grande

flexibilidade para os deslocamentos a pé, o pedestre muitas vezes fica exposto a
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acidentes, por não ter condições adequadas para sua movimentação em relação às outras

modalidades.

Em São Paulo, de cada cinco mortes no trânsito da cidade, três são pedestres

atropelados.

O ônus causado pelos acidentes de trânsito no Brasil são alarmantes. Conforme

KISHINAMI (1994), mais de 50% dos leitos hospitalares são reservados para acidentes

de automóveis em estradas e cidades.

Em Uberlândia, os índices de acidentes vêm crescendo aceleradamente, no decorrer dos

últimos anos. O GRÁFICO 10 mostra a evolução do número de acidentes de tráfego na

cidade, onde se pode notar que há no município uma ascensão gradativa e contínua, com

a evolução do aumento da frota de veículos.
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1994

Fonte: FERREIRA, 1997.

Percebe-se que houve um aumento considerável no número de acidentes de 1993, que

era de aproximadamente 3.500, para 1994, que chegou a 4.400, com aumento

aproximado de 28%.
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Em 1997, conforme GRÁFICO 11, houve aproximadamente 5.800 acidentes de trânsito

envolvendo carros particulares. Nesse ano, houve também um acentuado número de

acidentes com motocicletas, caminhões, ônibus e pedestres envolvidos. Essa situação

demonstra um elevado índice de veículos envolvidos em acidentes de trânsito, numa

proporção de aproximadamente 23 veículos por dia, se considerarmos 1,5 veículos por

acidente.
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GRÁFICO 11 - Acidentes de trânsito em Uberlândia-MG por veículo envolvido, 1997
Fonte: FERREIRA, 1997.

De acordo com dados da SETTRAN (FERREIRA,1997), no ano de 1995 os corredores

onde ocorreram as maiores incidências de acidentes em Uberlândia foram: avenida

Afonso Pena; avenida Floriano Peixoto e avenida João Naves de Ávila, sendo os dois

primeiros corredores principais da área central.

Os cruzamentos com maior incidência de acidentes foram:

- avenida Afonso Pena com avenida João Pessoa;

- avenida Afonso Pena com rua Bernardo Guimarães;

- praça Clarimundo Carneiro;

- avenida Afonso Pena com rua Duque de Caxias;

- avenida João Naves de Ávila com avenida Floriano Peixoto.
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Em especial, a avenida Afonso Pena apresenta um número elevado de pontos com

potencial de acidentes, sendo os trechos com maior incidência e maior severidade, os

seguintes locais:

- praça Tubal Vilela (entre ruas Olegário Maciel e Duque de Caxias);

- entre as ruas Tenente Virmondes e Machado de Assis;

- entre as ruas Santos Dumont e Olegário Maciel.

Nessa avenida ocorreram, em 1995, de acordo com a SETTRAN (FERREIRA,1997),

um número de 269 acidentes, dos quais 144 no trecho em estudo, acarretando:

- 19 feridos leves;

- 03 feridos graves;

- 122 danos materiais.

Além do elevado e crescente número de acidentes registrados, outros problemas se

somam para agravar ainda mais a conturbação existente nessa região da área central,

afetando sobremaneira a circulação dos pedestres, como os aspectos relativos à

degradação ambiental.

3.1.1.3.3 - Atividades informais

“A partir de meados dos anos 1970, o termo setor informal
passa a fazer parte do jargão oficial. Criado no seio da OIT
[Organização Internacional do Trabalho], o conceito de setor
informal aparece como um novo instrumento explicativo para
um velho fenômeno: a existência de atividades econômicas de
baixa produtividade e que se desenvolviam à margem da
legislação e nas franjas do mercado. De fato, o pequeno
comércio de rua é uma atividade secular, assim como grande
parte dos serviços pessoais, da produção artesanal, etc.”
(THEODORO, 2000: 07).

a) Comércio informal ou comércio de rua

O avanço das atividades ligadas à economia informal não se apresenta como um

fenômeno transitório, nem estas desaparecerão espontaneamente, em um futuro
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previsível, da economia nacional e mundial. No interior dessa economia, o comércio é

uma das principais atividades desenvolvidas pelos seus participantes. No caso

brasileiro, na estrutura do setor serviços, este apresenta-se como extremamente

relevante, respondendo, em 1995, por cerca de 22,53% da ocupação do setor serviços, e

por 6,3% do PIB. Gerou cerca de 26% dos postos de trabalho na economia nacional,

quando se compara 1995 a 1985. Aproximadamente 68% dos postos de trabalho no

comércio são oriundos do comércio varejista e atacadista, mas 21% derivam do

comércio ambulante, tendência que se manifestou mais fortemente nos anos 1990, em

todo o país (MELO e TELES, dez-2000).

A atividade informal no Brasil, de acordo com a TABELA 16, manteve durante todos

os anos de 1990 a porcentagem de 20% de taxa de participação dos trabalhadores por

conta própria na ocupação total no setor de serviços das Regiões Metropolitanas,

crescendo porém, sempre num movimento ascendente, em média, 15% no período de

1991/98, tendo o Rio de Janeiro apresentado o maior percentual de crescimento, com

19%.

TABELA 16 - Taxa de crescimento da participação dos trabalhadores por conta própria na
ocupação total, por Região Metropolitana, 1991/98

Anos Rio de
Janeiro

São
Paulo

Porto
Alegre

Belo
Horizonte

Recife Salvador Total
(%)

1991 21,96 17,35 20,69 21,47 24,16 23,97 20,10
1998 26,22 20,47 22,91 22,02 27,06 27,17 23,16
Taxa de Crescimento 19,00 18,00 11,00 3,00 12,00 13,00 15,00

Fonte: MELO e TELES, dez-2000: 11.

AZEVEDO apud BERTOLUCCI (1997:181) afirma que

“...o setor informal seria a saída espontânea e criativa, encontrada principalmente pelas
camadas populares, face à incapacidade do Estado em satisfazer suas aspirações mais
elementares. Em consequência, a ‘opção’ pela ilegalidade em seus negócios e ocupações
constituiria a única possibilidade aberta às classes de baixa renda tanto na busca de sua
sobrevivência como na de fontes mais produtivas de trabalho.”

Em Uberlândia, parte do comércio ambulante retirado da praça Tubal Vilela, na área

central, foi transferido para um terreno situado na avenida Floriano Peixoto, entre a rua

Cruzeiro dos Peixotos e a travessa Joviano Rodrigues, local onde existem três

reservatórios de água do DMAE. Foram construídas, recentemente, instalações para

esse comércio, que até então acontecia em barracas erguidas pelos comerciantes. O
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galpão construído não oferece conforto aos usuários, pois a qualidade das instalações é

precária, tendo como consequência a má ventilação e a pouca iluminação natural.

BERTOLUCCI (1997:183) afirma que

“... há uma ocupação desordenada de áreas públicas, transformadas em espaços privados.
As calçadas das avenidas centrais, como Floriano Peixoto e Afonso Pena, destinadas à
circulação de pedestres, são ocupadas por bancas, forçando os mesmos a utilizarem o
espaço de circulação de veículos, causando inclusive acidentes. As marquises de parada
dos ônibus, que deveriam abrigar os usuários, ao contrário, servem como proteção em dias
de muito calor ou de chuvas para os ambulantes, expulsando os passageiros.” (ver
FIGURAS 35 e 36).

Um caso específico e extremo ocorrido na cidade de Santa Cruz do Capibaribe,

Pernambuco, é revelado em artigo de FURTADO (07.2.2001:96):

“Todas as terças-feiras, por volta do meio-dia, uma multidão composta por cerca de
20.000 camelôs e sacoleiras toma o centro de Santa Cruz do Capibaribe. Incrustada no
agreste pernambucano, a 190 quilômetros de Recife, a cidade é o berço da Sulanca, uma
das maiores feiras de roupas do país. (...) Em busca de melhores ofertas, os clientes
precisam desviar dos carregadores que puxam carrinhos de construção civil por entre
cerca de 6.000 bancas. Espremidas, elas ocupam 25.000 metros quadrados do leito das
ruas. (...) A peça de roupa mais cara, ...não chega a custar 20 reais. Mas, graças a uma
frequência anual de cerca de 1 milhão de compradores, estima-se que a feira movimente
algo como 450 milhões de dólares por ano. ...é hoje o maior pólo de confecções do
Nordeste. Há 3.000 micro e pequenas unidades produtivas. Além de 100 fábricas de maior
porte.”

O autor diz que a cidade é mais do que um cenário pitoresco no agreste. É um símbolo

do tamanho e do poder da economia informal no Brasil. Segundo o Censo 2000 do

IBGE, há 59.000 habitantes na cidade, um crescimento de 400% em relação a 1970.

Dados coletados em 1996 mostravam que em cada uma das mais de 11.000 casas da

cidade havia pelo menos uma costureira. Pouquíssimas delas recolhem impostos, taxas

ou encargos trabalhistas. Isso ajuda a manter uma situação de pleno emprego em Santa

Cruz, ao mesmo tempo que sufoca a maior parte dos negócios formais. O prefeito da

cidade diz recolher 800.000 reais por ano com taxas cobradas do comércio informal e

revela que esse valor supera a parte do ICMS que cabe ao município, de cerca de

500.000 reais.
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FIGURA 35 - Comércio informal na área central de Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

FIGURA 36 - Comércio informal na área central de Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

A intensidade da informalidade em Santa Cruz é preocupante em função da perda quase

generalizada de garantias trabalhistas por parte dos trabalhadores, como também da

redução de investimentos municipais para a coletividade, em razão da não arrecadação

de impostos, gerando a diminuição da possibilidade de se implementar políticas de bem-

estar social e de infra-estrutura urbana.
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Nessa perspectiva, YÁZIGI (1997) coloca que, como em outras formas de economia, o

comércio de rua apresenta estabelecimentos legais e ilegais, com preponderância dos

segundos: isto é, não possuem o termo de permissionários. Além disto, incluem outras

ilegalidades banidas pelo Código Penal (drogas, prostituição, contrabando, etc.), que

também instigam a clandestinidade. Aí, torna-se cada vez maior o volume de produtos

originários do circuito superior, repassados clandestinamente, sem notas ou

recolhimento dos devidos impostos.

O autor retrata que em São Paulo, cada vez mais, o comércio de rua, buscando sua

conveniência para a proteção contra as intempéries, instala-se sob abrigos de ônibus ou

marquises construídas para o usuário, subtraindo assim o lugar do cidadão comum.

Outro caso, extremamente comum, se faz conhecer pelo estrangulamento que provoca

em regiões de intensa circulação. Uma categoria sui generis é exercida pelos chamados

“homens-sanduíches”, verdadeiros “cavaletes humanos” de publicidade: procura e

oferta de emprego; compra e venda de ouro (FIGURA 37).

FIGURA 37 - “Plaqueiros” no centro de São Paulo.
Foto: CHICO FERREIRA / ANGULAR, 1996.

As proporções que vêm tomando as atividades informais nas grandes cidades muitas

vezes fogem ao nível do controle das administrações, ou, sendo menos imparcial, pode-

se dizer que há uma certa conivência entre os “pares”, como no caso da “feira

clandestina noturna” que funciona no Parque D. Pedro II, a 200 metros da sede da

Prefeitura de São Paulo, que movimenta cerca de R$ 3 milhões por mês, sem sofrer

nenhuma fiscalização (FIGURAS 38, 39, 40, 41 e 42). Nesse “território”, todos
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desrespeitam as leis de trânsito, barraqueiros gritam durante a noite, crianças passam a

madrugada na feira, junto com seus pais, produtos são comercializados sem nota fiscal e

não passam por inspeção sanitária.

“A feira existe há mais de três décadas, e sempre funcionou em um espaço restrito, sem
atrapalhar o trânsito. Mas a partir de 1997, cresceu e tomou as ruas de quatro quarteirões
do parque D. Pedro II. Entre as irregularidades da feira clandestina, estão:

− Impedimento total da rua pública durante a noite (a partir das 17 h a feira começa a
ser montada);

− Movimentação de carga e descarga em locais proibidos, como faixas de pedestres e
leito carroçável (onde é proibido parar e estacionar);

− Captação clandestina de energia dos postes de iluminação pública;

− Uso indevido das calçadas como área de estacionamento e fixação de ‘pedras’ (espaço
das barracas);

− Ocupação do ‘Camelódromo’ construído pelo prefeito Celso Pitta pelos caminhões que
trazem coco verde do Nordeste, transformando este espaço em estacionamento;

− Circulação de caminhões e movimentação de carga e descarga em local que proíbe o
tráfego deste tipo de veículo das 9h às 19h;

− Atendimento aos clientes na faixa de circulação; os carros param em ‘fila dupla’ para
comprar as mercadorias;

− Deposição irregular de lixo nas calçadas e em locais impróprios sem
acondicionamento.” (COSSO, 22.1.2001: C-5).

FIGURA 38 - Feira Noturna clandestina no Parque D. Pedro II em São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.
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FIGURA 39 - Feira Noturna clandestina no Parque
D. Pedro II em São Paulo - irregularidades.

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.

FIGURA 40 - Feira Noturna clandestina no Parque
D. Pedro II em São Paulo - irregularidades.

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.

FIGURA 41 - Feira Noturna clandestina no Parque
D. Pedro II em São Paulo - irregularidades.

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.

FIGURA 42 - Feira Noturna clandestina no Parque
D. Pedro II em São Paulo - irregularidades.

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.

No que diz respeito especificamente ao comércio informal de rua, de acordo com dados

da FOLHA DE SÃO PAULO (12.9.2000:C-5), existem hoje apenas 1.078 camelôs com

Termo de Permissão de Uso (TPU) em São Paulo. O total de ambulantes não está bem

definido: de acordo com o Sindicato dos Permissionários, são 44 mil. Já o Sindicato dos

Camelôs Independentes afirma que são 60 mil.

“Marcos Antônio Maldonado, 39 anos, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na
Economia Informal, diz que a categoria, com cerca de 10 mil ambulantes na região
[central], quer ser regularizada. Desses, só 500 são legalizados, diz a administradora
regional da sé, Clara Ant.” (OLIVEIRA, 21.1.2001: C-6). (ver FIGURA 43).

A criação de espaços culturais, como parte do projeto de revitalização (ou

requalificação) da área central de São Paulo, é uma ação pontual em meio a uma área

degradada. A duas quadras da Sala São Paulo, prostitutas e travestis se oferecem por R$
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15 em ruas malcheirosas. Prédios abandonados são o cenário da “cracolândia”, entre as

estações da Luz e Júlio Prestes.

FIGURA 43 - Camelôs na ladeira General Carneiro, no centro da capital paulista.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 28.11.2000.

Uma pesquisa de opinião realizada pela Rádio Eldorado de São Paulo, em 27.03.1996,

revelou que 85% da população paulistana se manifestou contrária ao livre

posicionamento dos camelôs na cidade.

b) Transporte informal

“Hablar de transporte informal urbano obliga ante todo a
reconocerlo como parte de un fenómeno más amplio: el de la
economía informal urbana. Tal situación remite a la condición
del transporte como parte del ciclo económico, y por ende, a
su función dentro de dicho contexto. Una aproximación al
problema del transporte informal requiere entonces en primer
lugar, contemplar los requerimientos de transporte del ciclo
económico, examinando la movilidad como una necesidad y
una dificultad para su funcionamiento.” (GUTIÉRREZ, 2001:
s/p).

Em relação ao Transporte Informal, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da

Presidência da República (SEDU, 2000) relata que, em algumas capitais latino-
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americanas - Lima, Caracas, Santiago e Cidade do México, por exemplo -, podem-se

observar os efeitos negativos da desregulamentação do transporte urbano, gerados pela

proliferação descontrolada dos serviços informais de transporte, como: os elevados

índices de acidentes com vítimas - em média ocorrem cinco mortes diárias no trânsito

caótico, em Lima; os elevados níveis de poluição na área urbana, causados pelo excesso

de veículos, geralmente em mau estado de conservação, circulando no centro e na

periferia; a falta de controle do transporte urbano por parte do Estado, devido ao

desmantelamento do órgão gestor; a evasão fiscal, uma vez que os transportadores não

pagam tributos; a ocorrência exclusiva de empregos informais ou subempregos; a

impossibilidade de promover políticas públicas de subsídios para categorias especiais de

usuários, como idosos, estudantes e deficientes físicos, por exemplo.

“Um exemplo mal sucedido de desregulamentação do transporte urbano se deu em
Santiago, capital do Chile, que apostou na desregulamentação do transporte público na
década de 1980, acreditando que a ‘lei de mercado’ por meio da oferta e da procura seria
suficiente para regularizar os serviços. Contudo, o resultado não foi o esperado. Com
cinco milhões de habitantes, uma frota de 10.250 ônibus circulando em 350 linhas, uma
quantidade de automóveis de 650.000 unidades e 55.000 táxis, Santiago sofreu com a
desregulamentação.” (BERNARDINO, 2000: 34).

Existem diversas indagações sobre o crescimento do transporte informal nos últimos

anos. E têm-se revelado fatores diversos que impulsionam este fenômeno, entre eles:

− transformações sócio-econômicas: aumento do número de trabalhadores no setor

informal, ao mesmo tempo que o emprego formal diminui substancialmente;

− aumento dos congestionamentos em trechos de via para o transporte formal (que tem

itinerários fixos e veículos de grande porte): os operadores do transporte informal

podem desviar o percurso, alterando rotas para fugir de trechos congestionados, em

função da não regulamentação de itinerários e da flexibilidade do veículo em

diferentes tipos de vias em razão de seu tamanho;

− alta rentabilidade que a atividade proporciona: não pagam impostos, nem encargos

trabalhistas sobre a mão-de-obra, operam apenas em trechos de alta demanda, não

carregam usuários com direito a gratuidades e descontos;

− fator psico-social: o usuário do transporte informal se sente menos “excluído”

enquanto cidadão, pois, recebe um atendimento mais “personalizado” e realiza seu

percurso em um veículo que oferece mais conforto (um veículo intermediário, entre o
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ônibus e o táxi), com possibilidade de viajar sentado, fugindo do desconforto do

transporte público por ônibus, geralmente superlotado;

− abertura do mercado automotivo e as estratégias agressivas da nova indústria de

utilitários, como financiamentos a longo prazo, com juros baixos.

PRADO apud BERNARDINO (2000) afirma que o início da década de 1990 foi

marcado pela hiperinflação e por uma profunda instabilidade econômica. A taxa de

desemprego na região metropolitana de São Paulo confirma tal aspecto e exemplifica

um dos fatores determinantes para a expansão do transporte informal (TABELA 17).

TABELA 17 - Taxas de desemprego da região metropolitana de São Paulo, 1989-1999

Anos 1989 1990 1991 1992 1993 *1995 *1997 *1999
Taxa de desemprego (%) 8,7 10,3 11,7 15,2 14,6 13,16 15,72 19,28

Fonte: BERNARDINO, 2000: 8. *www.seade.gov.br

CERVERO apud (GUTIÉRREZ, 2001), referindo-se ao transporte informal, afirma que

se enquadra o fenômeno como parte da economia dual que caracteriza as grandes

cidades do terceiro mundo. Desta maneira, os setores formal e informal da economia se

apresentam como duas dimensões em contraste, cujos atributos se resumem do seguinte

modo:

Dimension Formal Informal
Nivel económico Clase media y alta Clase baja, pobres
Poder político Fuerte Débil
Legalidad Legal, regulado Ilegal, no regulado
Sociedad y cultura Moderna Tradicional
Organización interna Ordenada, integrada verticalmente Poco estructurada, integrada

horizontalmente
Inversión y capitalización Intensiva Mínima
Financiamiento Bancos comerciales Familiar
Tecnología Alta Baja
Capacitación Basada en el conocimiento,

cognitiva
Basada en la tarea, adaptativa

Status legal Registrado No registrado
Fonte: CERVERO apud GUTIÉRREZ, 2001.

Num âmbito de análise mais amplo, GUTIÉRREZ (2001:s/p) diz que

“...se observa una preferencia por las definiciones que entienden al transporte informal
como una forma de redefinir la pobreza urbana en los países menos desarrollados.
Concebido como un mercado de trabajo, el transporte informal se asocia a la pobreza, a
los marginales, a los desposeídos, y es concebido como un refugio. Coincidente con el tipo
de definición adoptada, también en este caso las producciones apuntan a su
caracterización y ponderación. Se coincide mayormente en los atributos siguientes:
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transporte de pequeño tamaño, irregular, que ofrece un servicio deteriorado, por y para
sectores de bajos ingresos, típico de ciudades subdesarrolladas.”

No entanto,

“En nuestra opinión, el calificativo de informal como sinónimo de irregularidad es
cuestionable. En primer lugar, porque en la mayoría de los casos el transporte alternativo
es plausible de algún tipo de reglamentación. En segundo lugar, porque la tolerancia de
transgresiones a la normativa, es un común denominador tanto para el transporte formal
como para el informal. La sujeción a una reglamentación que no es convencional para el
transporte público, habla de informalidad, pero no como irregularidad. El incumplimiento
de la norma tampoco habilita la calificación conceptual del tipo de servicio como informal.
(...) De este modo, entre las ventajas ofrecidas por el sector se destacan su función como
paliativo de la pobreza, tanto como mercado de trabajo como provisión de servicio de
transporte para los más desposeídos, o como alternativa frente a un servicio de transporte
público de baja calidad, insuficiente oferta, o elevado precio. Y entre las desventajas
predominan la generación de accidentes, congestión y contaminación ambiental. Ante la
indiscutible presencia y crecimiento del transporte alternativo, las políticas de acción a
seguir sustentadas en análisis de tipo costo - beneficio, plantean la disyuntiva de
racionalizar un sector que ofrece empleo en un contexto de crisis económica.”
(GUTIÉRREZ, 2001: s/p).

No Brasil, na maior parte das capitais e cidades médias, as vans e ônibus clandestinos

cobram uma tarifa igual à praticada pelo sistema formal. Nas capitais, em cerca de 16%

das cidades em que as vans operam, e 28% onde há ônibus clandestinos, a tarifa

praticada é menor do que a do setor formal. Nestes casos, fica claro que a política de

preços do setor formal influi decisivamente no transporte clandestino. Assim, preços

altos no setor formal criam um ambiente favorável à expansão do transporte

clandestino.

Em pesquisa realizada pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos-

NTU (NTU, 2000-b), em 62% das cidades o transporte informal cresceu entre 1998 e

1999, mostrando que a atividade de transporte clandestino ainda está em fase de

crescimento na maior parte das cidades. Em média foi observada a proporção de uma

perua para cada 5.300 habitantes nas áreas urbanas onde houve ocorrência desse tipo de

transporte informal. Quanto aos moto-táxis, a média foi de 1.180 habitantes por veículo.

Caruaru (PE) apresentou a maior taxa: um moto-táxi para cada 116 habitantes. Em

Uberlândia existem aproximadamente 1.000 motos-táxi e 475 vans, conforme

informações obtidas da Prefeitura Municipal, em 2001.

Das capitais que realizaram algum tipo de pesquisa de opinião, observou-se que os

atributos ligados ao tempo de deslocamento são os mais considerados pelos usuários do
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transporte informal: tempo de viagem e frequência. Nas cidades médias houve um

maior equilíbrio das respostas, mesmo assim com uma vantagem para o fator tempo de

viagem. O que se observa é que, por essas cidades apresentarem um trânsito mais

favorável, outros atributos são bastante considerados pelos usuários, como itinerário,

frequência, preço e conforto.

O desemprego e a falta de fiscalização são muitas vezes apontados como causas do

transporte informal; no entanto, as deficiências dos sistemas regulares de ônibus e a alta

rentabilidade dos serviços de kombis/vans foram identificadas como as principais

causas imediatas. Mas outros fatores são também importantes, como a expansão da

oferta de utilitários, as mudanças verificadas no perfil da demanda de transporte e vários

fatores de natureza político-institucional.

No transporte informal, tendem a predominar as seguintes características de operação:

− atendimento apenas nas rotas e horários de maior demanda por transporte coletivo;

− captação de passageiros nos terminais e paradas de ônibus, como também, em vários

casos, em lugares inapropriados, em diversos ponto de via, até mesmo no leito

carroçável;

− aceitação, em pagamento pelo serviço, dos mesmos títulos de transporte utilizados

nos sistemas convencionais de ônibus, tais como vale-transporte e passes; estes

títulos costumam representar uma parte importante da receita;

− desrespeito às gratuidades e abatimentos legais de tarifa;

− transporte coletivo de passageiros realizado, frequentemente, em associação e

alternadamente com outras atividades (transporte escolar, transporte turístico,

transporte por táxi, fretamento, policiamento, etc.);

− veículos normalmente operados pelos proprietários, embora já haja um número

significativo de frotas que cedem veículos a motoristas autônomos, mediante o

pagamento de um aluguel diário;

− parte dos proprietários/motoristas organizados em cooperativas, associações ou

sindicatos cuja finalidade principal é dar proteção e assistência, em caso de multa e

apreensão do veículo, e lutar pela legalização dos serviços.
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O Transurb, sindicato das empresas de ônibus de São Paulo, estima que 400.000

passageiros/dia passaram do sistema de ônibus para as kombis e vans, entre 1995 e

1996. Na Região Metropolitana de Recife, as perdas foram estimadas em 50.000

passageiros/dia entre dezembro de 1994 e outubro de 1995. Em Salvador, calcula-se

que, em março de 1996, 164.000 passageiros eram transportados por dia em kombis,

vans e ônibus clandestinos. Em Fortaleza, atualmente, estariam sendo transportados por

vans, kombis, ônibus clandestinos e moto-táxis 200.000 passageiros/dia (NTU, 1997).

“A proliferação dos veículos tipo ‘van’, realizando transporte de passageiro ... tende a
deteriorar [ainda mais] as condições de poluição, já que esses veículos, por terem motor
fraco em relação ao desempenho esperado, rodam frequentemente desregulados, emitindo,
principalmente, fumaça preta acima dos níveis tolerados, além de reduzir a eficiência
global do transporte público coletivo - para transportar a mesma quantidade de
passageiros de um ônibus, são necessárias seis ‘vans’.” (SEDU, 2000:23 ).

Fundamentalmente, os usuários do sistema de transporte urbano perderam o caráter de

“passageiros cativos” e o mercado se tornou mais concorrencial.

Em estudos realizados por SCHNAKE e SEPÚLVEDA (2001:s/p), em um dos

corredores da Zona Sul da Região Metropolitana de Buenos Aires, que faz a conexão

Florencio Varela - La Plata, estabeleceu-se uma comparação com o serviço de

transporte regular, verificando-se as características abaixo relatadas, que não fogem

àquelas observadas no Brasil:

⇒ “flexibilidad en los recorridos:

- conectan, sin necesidad de transbordos, centros de atracción y generación de viajes,
tales como hospitales interzonales de alta complejidad, centros de altos estudios,
sedes administrativas y cruces de rutas.

- modifican los recorridos en función de las demandas de los pasajeros a bordo,
congestión del tránsito y tiempo de viaje previsto

⇒ no existen paradas de ascenso y descenso preestablecidas, a excepción de las cabeceras
del recorrido

⇒ el tiempo de viaje se reduce considerablemente, alrededor de un 50 %, para lo cual no
se respetan las velocidades máximas permitidas en los lugares de circulación y para el
transporte de pasajeros

⇒ reemplazo de unidades que quedan fuera de servicio.

⇒ no se requieren monedas y el valor del pasaje es levemente menor.”

Os autores concluem que,

“...al mismo tiempo se observa un crecimiento de las formas informales del transporte
automotor (combis): particularmente en los últimos cinco años, a través de distintas
modalidades - tales como la flexibilidad en los recorridos, flexibilidad en las paradas,  los
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menores costos -, el transporte informal ha sabido ofrecer mejores condiciones de
accesibilidad y conectividad para una parte de la población usuaria. En este sentido se
manifiesta una disminución en los tiempos de viajes, reducción del número de transbordos
y cuadras caminadas.”

Em Uberlândia, o transporte informal por peruas e vans caracteriza-se por operar em

itinerários sem programação, nos corredores de maior fluxo de passageiros (corredores

estruturais), sem pontos de parada fixos, e sua presença é constante apenas nos horários

de pico (FIGURA 44).

FIGURA 44 - Transporte informal na área central de Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

BERNARDINO (2000) afirma que o embarque e desembarque de passageiros no

transporte informal é realizado de forma irregular e dispersa, as paradas são feitas em

filas duplas, na entrada de estacionamentos, em faixas de rolamento das vias, nos pontos

regulamentados para os ônibus urbanos e táxis. A velocidade de percurso, muitas vezes,

ultrapassa os limites de segurança e os percursos são realizados de maneira perigosa.

Entre os diversos fatores que impulsionaram a expansão do transporte informal já

mencionados, a autora acrescenta:

− baixa qualidade do serviço de transporte coletivo oferecido à população;

− atrasos, desconfortos e assaltos como rotina;

− agressiva entrada de veículos importados das montadoras (veículos utilitários);

− desemprego, enfatizado pela robotização e globalização;
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− os planos de demissões voluntárias, jogando muitas pessoas, que investiram suas

indenizações no transporte informal, fora do mercado de trabalho formal.

Em relação ao moto-táxi, em Uberlândia, cerca de mil moto-taxistas trabalham em

aproximadamente 70 centrais de moto-táxi, sendo que qualquer cidadão que possuir

uma motocicleta e dois capacetes pode realizar o serviço na cidade. Caso queira utilizar

uma central para o seu estabelecimento, fará uma prévia negociação com o proprietário,

comprará um colete e iniciará o serviço sem qualquer dificuldade. Os usuários dessa

modalidade somam aproximadamente sete mil, sendo que cada moto-taxista realiza uma

média de quinze viagens por dia.

Ocorre no sistema viário uma sobrecarga do número de peruas e vans, numa proporção

de sete desses veículos para cada ônibus urbano, considerando que a média do

carregamento das peruas e vans fica em torno de 13 pessoas e a capacidade de um

ônibus que efetiva esse mesmo serviço fica em torno de 90 pessoas.

O início das atividades do transporte informal em Uberlândia ocorreu a partir do

segundo semestre de 1997, após a implantação do SIT, de forma localizada e não

competitiva com o sistema de transporte vigente; os funcionários da Cia. de Cigarros

Souza Cruz, que eram servidos por linhas exclusivas da frota do transporte público,

após a extinção desse privilégio optaram por contratar “vans” particulares para

realizarem o percurso casa-trabalho-casa (atendimento porta-a-porta). No entanto, em

novembro do mesmo ano, identificaram-se aproximadamente 30 vans e peruas

realizando atividade de transporte de passageiros no entorno do Terminal Central e em

alguns trechos de vias onde existiam itinerários de ônibus do sistema regulamentar,

fazendo a ligação entre alguns bairros e a área central; é o início efetivo das atividades

concorrenciais entre o transporte informal e o regulamentado.

Hoje (setembro de 2001) existem, aproximadamente, 460 veículos (vans e kombis)

realizando o transporte de passageiros na cidade, sem regulamentação.

Os condutores dos veículos do transporte informal não só exercem direção perigosa,

muitas vezes percorrendo trechos de vias coletoras e arteriais em alta velocidade,

atingindo muitas vezes 100 km/h, como também realizam manobras perigosas em
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qualquer espaço de via para captação de passageiros e operação de

embarque/desembarque. Muitas vezes ocorre uma verdadeira corrida para “capturar”

usuários do sistema regular, onde alguns motoristas de vans e peruas chegam a cruzar

perigosamente a frente dos ônibus para alcançar os pontos de parada.

Desde meados de 1999, os motoristas de vans organizaram-se e alugaram um

estacionamento privativo na área central, ao lado da Praça Tubal Vilela, que serve como

local estratégico para operação de embarque e desembarque, conhecido pelos usuários

como “Terminal Central das Vans”. Durante a operação, o auxiliar do motorista vai até

a Praça Tubal Vilela, principal ponto de ônibus da área central, e convida os usuários,

dizendo os bairros que serão atendidos naquela van que está de partida, e assim, aqueles

interessados acompanham o auxiliar para embarcarem. Em sua maioria, os veículos já

saem lotados.

Ao lado desse estacionamento existe um Hotel, que também permitiu o uso de seu

estacionamento como ponto de afluxo do transporte informal. Em função do movimento

de entrada e saída intenso desses veículos nessas duas áreas, surgiu uma situação de

conturbação no trânsito da rua Olegário Maciel.

O trecho da praça Tubal Vilela lindeiro à Av. Floriano Peixoto também é usado,

atualmente, como ponto de afluxo do transporte informal, servindo como uma espécie

de “ponto final” ou “ponto de retorno”. O sistema de vans é beneficiado, ainda, pelos

abrigos de ponto de ônibus que aí permaneceram após a transferência dos itinerários do

transporte coletivo regular para a Av. João Pinheiro.

A acelerada expansão das atividades do transporte informal (“van” e “moto-táxi”), em

Uberlândia, acarretou uma grande queda no número de passageiros transportados pelo

Sistema Integrado de Transporte-SIT, como pode ser observado no GRÁFICO 12,

exemplificado nos primeiros 04 meses dos anos de 1995 a 2000.

“O impacto da redução da demanda no transporte regular em Uberlândia resulta na
necessidade de um novo rateamento, ou melhor, divisão entre um número menor de
usuários, de um custo operacional que vem crescendo a taxas bastante elevadas nos
últimos anos, o que, no final, levará ao aumento nas tarifas.” (BERNARDINO, 2000: 206).
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GRÁFICO 12 - Passageiros transportados pelo SIT, jan.1995 a abr.2000
Fonte: adaptado de BERNARDINO, 2000.

Segundo informações da Polícia Militar, foram registradas, no período de janeiro a abril

deste ano (2001), cerca de 180 ocorrências envolvendo vans (transporte informal). De

acordo com o relatório, a maioria dos acidentes aconteceu no centro da cidade, por

imprudência dos motoristas do transporte de passageiros por lotação. Além disso, é

grande o número de multas aplicadas por desrespeito às leis de trânsito, como

estacionamento em local proibido e parada em fila dupla.

3.1.1.3.4 - Moradores de rua

Uma pesquisa realizada pela Datafolha em Agosto de 1995 aferiu um universo de 4.549

moradores de rua na cidade de São Paulo e, conforme registros oficiais de 1991,

aproximadamente 78% destes têm como ponto de pernoite a região Sé-República. Já em
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2000, registrou-se um número aproximado de 8.704 moradores de rua, dos quais 4.606

vivem na área central.

“A maioria dos moradores de rua em São Paulo rejeita a proposta de ir ao albergue
oferecido pela prefeitura e escolhe a calçada, mesmo nas noites do inverno. Eles têm medo
de sair e perder o ponto que ocupam nas ruas e as relações que desenvolveram. Preferem
ficar e marcar território.  Além de ter um canto onde guardam pertences, estocam papelão,
mantêm uma carrocinha ou um cachorro, eles recebem caridade do comércio local e da
vizinhança. Segundo dados da Prefeitura, todas as noites no máximo 30% dos moradores
de rua aceitam ir aos albergues. Ontem, 368 abordagens e 44 adesões.” (MARIA,
22.7.2000: C-1).

Em relação à condição de ser “morador de rua”, YÁZIGI (1997: 139) afirma que

“...é o tempo de estadia na rua que rege sua identificação. Tanto pode ser um abrigo
circunstancial como um modo de vida, um habitat. Daí as condições de ficar na rua
circunstancialmente; estar na rua; ser da rua permanentemente. No primeiro caso, a
precariedade dos que não conseguem pagar uma pensão ou vaga em albergue, usualmente
fruto do desemprego ou perda de moradia em alojamento de obras. Sua referência grupal
são os companheiros de trabalho e parentes. No segundo caso, incluem-se os que
perenizam a rua e suas relações de sobrevivência, a partir de bicos. Suas referências
sociais são os companheiros de rua e de trabalho. No terceiro caso, quando a rua se torna
habitat definitivo, quase sem alternância com outros estados, suas referência são os grupos
de rua.”

Na verdade, segundo o autor, as pesquisas mostram origens já estigmatizadas: nascidos

na própria rua; ex-presidiários; passagem por instituições de menores; orfanatos;

institutos de saúde mental; organizações de recuperação de alcoólatras. Tudo isto

concorre para que, além da competitividade normal do trabalho, tenham ainda de

enfrentar a dificuldade de aceitação até mesmo pelas próprias famílias, onde o conflito é

usualmente causa de sua condição. É aí que a rua oferece suas simetrias e se torna o

último reduto de vida.

Segundo dados da Secretaria de Vias Públicas, existem pessoas morando em mais de 50

viadutos da cidade de São Paulo. Alguns moradores vivem nestes locais há cinco, seis e

até mais de 30 anos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro iniciou, em

janeiro de 2001, a remoção dos “moradores de rua”, estimados em cerca de 1.500

pessoas. A iniciativa tem o objetivo de encaminhá-los para atendimento médico, com

assistentes sociais, e oferecer oportunidades de treinamento para trabalho.

De acordo com FARIA (04.1.2001:C-1), os “moradores de rua” do Rio de Janeiro,
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recolhidos no centro, principalmente por ordem do prefeito Cesar Maia, foram levados

até um hotel por falta de vagas nos abrigos municipais (FIGURA 45). Esse

estabelecimento, de três andares, tem 42 quartos com camas e ventiladores. As diárias

custam à prefeitura R$ 10 (R$ 2 mais barato que a diária normal) e não incluem

refeições. Os “moradores de rua” são cadastrados para que se faça uma análise da

condição em que vivem. Depois, são encaminhados a abrigos individuais, familiares ou

albergues (para quem tem alguma atividade durante o dia e necessita de um lugar para

dormir).

FIGURA 45 - Hospedagem de moradores de rua no Rio de Janeiro.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 04.01.2001.

a) Crianças de (na) rua

No Brasil há no mínimo 200 mil crianças de rua, segundo dados do Unicef. Só na

cidade de São Paulo seriam no mínimo quatro mil. Ou são crianças “de” rua (25%), que

romperam com qualquer vínculo familiar e estão na contravenção, ou são crianças “na”

rua (75%), que mendigam, vendem chicletes, limpam pára-brisas de carros (FIGURA

46) e voltam para casa eventualmente ou todos os dias com algum trocado no bolso para

ajudar a família - quase sempre esfacelada.

“Como sabem desde que nasceram que Papai Noel não existe para os pobres, crianças e
adolescentes excluídas das listas do velhinho passaram os últimos dias tentando ganhar
algum dinheiro para comprar seus próprios presentes. (...) Esses adolescentes fazem parte
dos 22,6 % de brasileiros que estão na faixa da pobreza, segundo o Banco Mundial. O
número de pobres no país é tão alto que basta ganhar R$ 613 por mês para estar entre os
mais ricos, segundo dados do Congresso baseados em informações da IPEA, o Instituto de
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Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do governo federal.” (GAUDÉRIO e CHAIM,
24.12.2000: C-1).

FIGURA 46 - Crianças e adolescentes limpando pára-brisa de caminhão na Av. Salim Farah Maluf, em
São Paulo.

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 24.12.2000.

Há uma intensa violência, muitas vezes velada, contra essas crianças, nas grandes

cidades. Essa situação é revelada por VIEIRA (26.10.1998:42-4), que relata:

“...segundo levantamento do Juizado da Infância e da Juventude do Estado [do Rio de
Janeiro], a cada dois dias três meninos de rua são assassinados. (...) A cada centena
desses menores, 12 morrem antes de completar 18 anos. ...de agosto de 1991 a agosto de
1998, o IML registrou o assassinato de 5 mil crianças [4.844].”

Segundo o mesmo autor, a educadora Lígia Costa Leite, do Instituto de Psiquiatria da

UFRJ, atenta para o fato de que, em relação ao agravamento da condição de vida dos

meninos de rua, o grande culpado é o projeto de nação historicamente construído.

Nossas elites sempre se preocuparam em instituir uma cultura única no país. Nela, a

população carente fica excluída por todos os meios. Não adianta criar escolas que nada

tenham a ver com a vida desses meninos. Uma cartilha muito usada na Baixada

Fluminense, por exemplo, é “Pompom, o Gatinho”. “Pompom” tem de tudo: médico,
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dono, casa, comida quente. Tudo o que falta a essas crianças.

3.1.1.3.5 - Pedestres

“Sabe-se que, no Brasil, houve mais incentivo e possibilidades
muito melhores para o transporte individual do que o coletivo.
Pode-se notar como este fato levou a uma configuração
específica do espaço; o Brasil das lombadas - é a disputa entre
o veículo e o pedestre; o Brasil das ruas privatizadas, das ruas
fechadas. Estes exemplos, em um primeiro momento, deixam
perceber o quanto o espaço se insere no contexto das novas
raridades, é o local de disputa e de estratégias. (...) Em muitas
calçadas mal passa uma pessoa, além de lugares onde o
pedestre simplesmente não tem a possibilidade de existir.”
(SCHOR, 1999: 148).

Segundo LEIBBRAND apud PAVARINO FILHO (1996), as fronteiras da cidade eram

limitadas pelo tempo empregado pelo cidadão em seu caminho de casa para o trabalho

ou pelo alcance do transporte de bens. Esta referência aponta a Roma antiga como uma

cidade de pedestres, pois somente um reduzido número de pessoas tinha condições de

possuir ou usar cavalos e carroças. O trabalhador romano, estima LEIBBRAND (1968),

levava cerca de meia hora da casa para o trabalho, considerando-se a velocidade média

do pedestre como cerca de 4,5 km/h. Desta forma ele movimentava-se em um raio de

2km numa área de 12,5km2, extensão aproximada, também, das antigas Babilônia,

Alexandria, Bizâncio e Pequim.

A partir do século XIX, com a industrialização e os processos de transformações

econômicas e sociais, modificam-se também os espaços urbanos. A cidade

industrializada é caracterizada por alta densidade, má ventilação, má iluminação e ruas

tortuosas. Os movimentos de crítica à cidade industrial apontam para as tendências da

cidade moderna e contemporânea: o desejo de organização, reformulação e saneamento

da forma urbana. O Modernismo, a partir de um discurso higienista e progressista, abole

a concepção tradicional de rua com aglomerados humanos. O tráfego é ordenado, criam-

se trechos autônomos para pedestres e os veículos passam a usar de largas e longas

avenidas (PAVARINO FILHO, 1996:25).

“Caminhar nas cidades modernas, seja pela escala, seja pela concepção e as novas
tecnologias de transporte, possui hoje uma dimensão diferente. HILLMAN (1994:51) afirma
que não só andamos menos que nossos ancestrais, mas quase eliminamos a necessidade de
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caminhar. Em um subúrbio de Dallas, ironiza este autor, um jogger se exercitando é menos
esquisito ou suspeito que uma pessoa andando nas ruas. Em relação ao espaço moderno,
HILLMAN (1994:55) percebe que nele o pé é forçado a “caminhar sobre aquilo que o olho
já percorreu”, de forma que caminhar se torna de fato um sofrimento. Nestes cenários,
caminhar é apenas uma maneira lenta e ineficiente de aproximar-se daquilo que os olhos
já viram. A locomoção eficaz do automóvel demanda um espaço pouco amigável à do
pedestre.”

Em algum momento do percurso o cidadão é pedestre; essa situação implica condições

satisfatórias de circulação para todos os participante do trânsito, como ilustra a

FIGURA 47.
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FIGURA 47 - Esquema - exemplo de um deslocamento urbano rotineiro.
Fonte: PAVARINO FILHO, 1996.

Não existem rigorosamente, motoristas, pedestres e passageiros de forma estanque, mas

sim pessoas enquanto motoristas, pedestres e passageiros, em determinadas horas e

situações.

No entanto, como evidenciado em Relatório Técnico da Associação Nacional de

Transportes Urbanos-ANTP (ANTP, 2000b), o uso das vias públicas no Brasil está

marcado por relações de incivilidade, nas quais os direitos humanos e da cidadania são

raramente respeitados. Como regra geral, os pedestres e ciclistas têm seus direitos

ofendidos ou negados, tornando-se “cidadãos de segunda classe”. O mesmo se pode

dizer dos idosos e dos portadores de deficiências físicas. As pessoas que utilizam

veículos motorizados usam o espaço viário como se fosse propriedade privada,

implantando, na prática, uma prioridade de uso que não corresponde às regras do
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trânsito. De outro lado, a impunidade generalizada dos infratores graves dá a este

desrespeito o “status” de direito, uma vez que acaba produzindo na sociedade a noção

de que as regras não precisam ser obedecidas e que a prioridade é dos mais fortes. O

mecanismo pelo qual os brasileiros confundem o público e o privado não opera apenas

no caso das regras de trânsito, mas é um traço da cultura política brasileira, que afeta

outras esferas da vida pública.

a) Situação da circulação de pedestres no Brasil

“O debate intelectual sobre a rua  tem tido o referencial
modernista que redefine sua função característica tradicional
de lugar de encontros, de relações sociais e econômicas, para
ser um canal eficaz de passagem de tráfego mecânico.”
(PAVARINO FILHO, 1996: 29).

O arranjo do sistema viário urbano beneficia, na quase totalidade dos casos, o tráfego de

veículos privados individuais, privilegiando assim a parcela da população com nível de

renda mais elevado, em detrimento do transporte público coletivo e, principalmente, do

tráfego de pedestre, componente importante do sistema de circulação.

BOTELHO (1996) afirma que os estudiosos dos transportes, até a década de setenta,

deram pouca importância às análises dos deslocamentos realizados a pé e, mesmo em

nossos dias, esses estudos são raros, denotando uma forte tradição de restringir as

análises do sistema de transporte aos modos motorizados.

THOMSON (1993) em seus estudos afirma que não se têm informações mais precisas

sobre as viagens realizadas a pé em áreas centrais, pois durante muitos anos os

planejadores e técnicos em transporte não levavam em consideração essa modalidade de

transporte.

Nesse aspecto, GONÇALVES e FERNANDES (1978) afirmam que a apropriação do

espaço público destinado à circulação de pedestres pelas vias de circulação de veículos

motorizados torna-se cada vez mais acentuada. Nesse sentido as calçadas, as praças, os

espaços verdes e os locais históricos vão dando lugar às avenidas e áreas de

estacionamento. A partir dessa reflexão, entende-se que a situação atinge diretamente
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toda a população urbana, independente das diferenciações de grupos sociais, mas atinge,

sobremaneira, a parcela da população que não dispõe de condições financeiras para a

aquisição de automóvel, ou seja, a população de baixa renda.

Essa grande parcela da população urbana, que geralmente utiliza-se de transporte

público em suas viagens e realiza grande parte de suas atividades de lazer, negócio,

compras e serviços a pé nas áreas centrais, é levada constantemente a restringir seus

deslocamentos cotidianos.

Segundo GONÇALVES (1978), resumidamente, as características do comportamento

dos pedestres assim se apresentam:

− os pedestres preferem caminhar sempre no mesmo nível, evitando passagens

subterrâneas e passarelas, por mais bem projetadas e seguras que sejam;

− os pedestres tendem a escolher as mínimas distâncias, não apenas entre dois pontos

distantes, como também em trajetos pequenos, como por exemplo ao atravessarem a

rua;

− a maioria das viagens de pedestres em grandes centros é de curto percurso

(geralmente alguns quarteirões), usualmente ligando o estacionamento ao edifício, o

terminal de transporte ao edifício e vice-versa e, ainda, ligando um edifício a outro;

− os padrões de distâncias a percorrer a pé são, em geral, semelhantes para cidades de

tamanho semelhante;

− o ser humano geralmente estabelece uma região em torno de si, destinada a servir de

proteção contra contatos físicos diretos indesejados com outros elementos e para

acomodar os seus membros, principalmente durante os deslocamentos;

− as viagens que têm por motivo as compras apresentam como características o maior

número de travessias por viagem, o menor grau de atenção dispensado pelo pedestre

a obstáculos, veículos e a execução de movimentos imprevisíveis.

Deste modo, essas viagens são mais perigosas para os próprios pedestres.

“Os movimentos de pedestres correspondem à grande parte dos deslocamentos urbanos.
Eles são maioria nas cidades pequenas e mesmo nas metrópoles são responsáveis por
cerca de um terço das viagens. Os pedestres são muito vulneráveis no trânsito e, no caso
brasileiro, correspondem a 60% e 80% das mortes (em grandes cidades). ...as calçadas e
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as travessias de pedestres são elementos essenciais para o funcionamento das cidades e
para garantir a circulação segura e confortável dos pedestres.” (ANTP, 1997: 104).

NUNES apud BOTELHO (1996:26), como conclusão de seu trabalho sobre o

comportamento das pessoas que se deslocam a pé, enfatiza que

“...há uma relação entre o pedestre e o ambiente onde ele se desloca, e que o pedestre
passa por um processo que envolve, desde a percepção e a memorização de espaços até o
julgamento, quanto à conveniência ou preferência em usar um determinado percurso, o
que determina o seu comportamento nas áreas de circulação. Portanto, não se pode deixar
de considerar que a qualidade ambiental oferecida aos pedestres, em seus percursos, é um
fator de grande importância nos deslocamentos a pé. (...) Entretanto, tem-se de admitir
que, embora existam situações que provoquem no pedestre uma rejeição de uso de um
determinado percurso, ele, ainda assim, é obrigado a utilizá-lo diante de suas necessidade,
por falta de alternativa. Este fato cria assim um elevado grau de insatisfação para o
pedestre, em uma atividade que, para ele, não é de caráter opcional, mas sim obrigatório,
tratando-se de um deslocamento, que visa alcançar necessidades de trabalho ou serviços.”

“As calçadas estreitas, remanescentes de tempos passados quando havia pouco movimento
de pessoas, obrigam hoje os pedestres a disputarem espaço com o trânsito movimentado
nos dias úteis da semana. O grande volume de carros nas ruas do centro com pouca
largura fez com que algumas delas fossem transformadas em mão única.” (DEUS, 1998:
75).

PAVARINO FILHO (1996) afirma, em seus estudos, que o pedestre é o único “veículo”

que a cidade não pode dispensar e, não obstante as evoluções tecnológicas cada vez

mais acentuadas, um considerável percentual de viagens urbanas é feito parcial ou

exclusivamente a pé.

Entendemos aqui, como pedestre, o que AZEVEDO (1992:15) coloca: “a pessoa que se

desloca a pé pelos espaços públicos abertos e por rede de caminhos de pedestres,

caminhos projetados ou espontâneos por onde estes se deslocam”. Deve-se também

levar em conta o proprietário de veículo particular individual, que em algum momento

de seu percurso, dependendo do destino, passa da condição de motorista para a condição

de pedestre.

De forma geral os pedestres têm sido relegados a segundo plano nos estudos relativos às

questões de circulação urbana. Mesmo quando são considerados e analisados em alguns

estudos e/ou relatórios técnicos, sofrem investigações superficiais, insuficientes e, por

muitas vezes somente com a função de ilustrar alguma situação que demonstre a

degradação das condições de circulação de veículos, que é em todo o momento a grande

prioridade.
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“Muitos espaços que, na prancheta, são dedicados ao deslocamento pedestre são
rejeitados pelas linhas de desejo dos caminhantes que buscam outros atrativos. Estes
espaços passam a servir de estacionamentos ou  comércio informal, entre outros. A partir
destas flexibilizações as invasões e o descaso com as demais áreas de pedestres
generalizam-se e tornam-se prática. O espaço público de pedestres costuma ser percebido
menos como bem coletivo do que um lugar de ninguém, sem dono e, portanto, passível de
ser ocupado, apropriado para uso particular ou depósito de lixo. No espaço do automóvel
nem sempre cabe o pedestre, e a interdição deste espaço gera providências mais ou menos
breves. Já do espaço do pedestre, costumam servir-se o automóvel e uma infinidade de
outras atividades, sem que se intervenham na situação. As más condições que o pedestre
enfrenta no meio urbano deverão assim influir em um universo de atividades associadas.
Entre estas atividades os transportes urbanos.” (PAVARINO FILHO, 1996: 136).

Em estudos realizados nos espaços públicos destinados ao pedestre em Brasília,

PAVARINO FILHO (1996:137) afirma que “as análises também demonstram que estes

espaços são ocupados regularmente por mobiliário urbano, produtos de comerciantes

dos setores formal e informal e, de forma generalizada, automóveis que se assenhoram

do espaço urbano.”

O espaço do pedestre (ou seja, a rua), a partir do movimento modernista, como afirma

AZEVEDO (1992), é “recriado” juntamente com a reformulação das cidades, que

passam a adotar avenidas largas para ordenar o tráfego, em substituição às ruas

tortuosas e congestionadas, transformando-as em canal de passagem, fazendo-as perder,

assim, sua característica de local de encontro.

b) Aspectos técnicos da circulação de pedestres

Procedimentos relativos aos cálculos de tráfego de veículos foram adaptados aos

estudos sobre movimentos de pedestres, a partir do The Highway Capacity Manual

Research-HCM (1985); assim sendo, os resultados das análises objetivas do espaço

centraram observações nas características do fluxo nos passeios e travessias de

pedestres nos cruzamentos, visando adequar esses espaços e evitar problemas de

segurança, mobilidade e capacidade viária.

O HCM (1985), desenvolvido nos Estados Unidos e publicado a partir de meados da

década de 50, é provavelmente a mais importante referência no âmbito da engenharia de

tráfego. Os princípios da teoria de fluxo de pedestres aí apresentados assemelham-se,

em natureza, aos princípios do tráfego de veículos automotores: o relacionamento
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fundamental entre velocidade, volume e densidade é análogo ao relacionamento do

fluxo de veículos. O método, no entanto, apesar de fornecer importante ferramental

quantitativo, limita-se a uma análise cujos parâmetros qualificam os serviços com base

na quantidade de espaço necessário por pessoa, não se atendo a outras características

qualitativas, psico-sociais ou sócio-espaciais inerentes a este espaço. Por outro lado, a

analogia com o tráfego de veículos possui outras limitações. Sabe-se que a natureza dos

deslocamentos a pé, o controle do clima, as condições da superfície da via, o risco

associado ao tráfego de veículos, a iluminação, vigilância e natureza das atividades no

espaço em questão afetam o pedestre de forma consideravelmente distinta do que ocorre

com os carros.

RAPOPORT (1987) analisa, em suas pesquisas, fatores físicos e culturais que

interferem no movimento de pedestres, numa linha de pesquisa mais voltada à área

comportamental. Neste aspecto, AZEVEDO (1992) aponta que planejadores e cientistas

sociais têm confeccionado listas de qualidades consideradas boas para os espaços de

modo geral, como também desenvolvido estudos na tentativa de identificar o grau de

satisfação dos cidadãos com seu meio ambiente físico e social. Entretanto, a falta de

integração interdisciplinar tem dificultado um avanço no sentido de inter-relacionar os

atributos físicos e sociais.

Esses autores, como também o Manual de Segurança de Pedestres do DENATRAN

(1987), ainda reforçam a idéia de que a área central é o principal foco de atenção dos

técnicos, no que diz respeito à criação de áreas de pedestres. Essa afirmação é baseada

em estudos de caso desenvolvidos e aplicados em diversas cidades, tanto no Brasil,

como no exterior.

O EBTU (1984) afirma que, além dos indicadores da mobilidade, tais como condição de

ultrapassar os pedestres lentos, de caminhar perpendicularmente ou na região contrária

ao fluxo principal do tráfego de pedestres, da condição geral de se desviar sem bruscas

mudanças na velocidade, direção e maneira de caminhar, existem outros importantes

aspectos que contribuem para a qualidade global da experiência dos pedestres em

caminhar. Esses fatores suplementares compreendem o conforto, a conveniência, a

segurança e a economia.
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DALTO et al (1993) propõem uma sistemática para analisar a circulação de pedestres

nos passeios dos centros comerciais urbanos, buscando uma abordagem mais

abrangente, que incorpora procedimentos consolidados nas metodologias existentes,

introduzindo novos conceitos que contemplam a área como um todo, dando uma

cuidadosa orientação com relação aos procedimentos a serem considerados para

executar a pesquisa de campo.

Essa proposta apresenta uma conciliação teórica entre três metodologias e considera

fatores que se adequam à realidade das áreas centrais congestionadas. A base conceitual

que avalia a situação da circulação de pedestres, no que tange à caracterização da infra-

estrutura, às características operacionais e à descrição dos níveis de serviço, deriva

basicamente das metodologias desenvolvidas no Boletim Técnico da CET-SP

(GONÇALVES, 1978), Manual de Segurança de Pedestres - DENATRAN (TRB, 1987)

e o HCM (1985).

Com relação à caracterização da infra-estrutura, o DENATRAN (1987) afirma que a

largura do passeio deve ser suficiente para acomodar o volume de pessoas que

normalmente passa pelo local, nos horários de maior demanda, andando à velocidade

média de um pedestre adulto. A largura mínima é estimada em 1,80m para áreas

residenciais ou de comércio fraco e em 3,00m para áreas centrais e de comércio intenso.

No que diz respeito às características operacionais dos fluxos de pedestres, nos diversos

níveis de serviço, segundo DENATRAN (1987), HCM (TRB, 1985) e CET-SP

(GONÇALVES, 1978), elas são expressas através de parâmetros quantitativos e

qualitativos.

− Em relação aos aspectos quantitativos, são considerados três parâmetros (exceto

DENATRAN (1987): velocidade, densidade e taxa de fluxo. Em relação ao fluxo, o

HCM (TRB, 1985) considera o intervalo de 15 minutos como um período de tempo

relevante e recomenda trabalhar com o conceito de taxa média de fluxo. A largura

considerada no cálculo da taxa de fluxo é a largura efetiva do passeio, que significa a

largura construída do passeio subtraída das parcelas referentes ao afastamento do

meio-fio e construções, assim como da largura e afastamento dos mobiliários

urbanos e obstáculos, como podemos observar na TABELA 18.
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TABELA 18 - Afastamento considerado para obtenção do espaço efetivo das calçadas conforme
metodologia da CET-SP e HCM

Metodologia Mobiliário/Obstáculo/Edificação Afastamentos

CET-SP meio-fio
paredes e muros
hidrantes, postes e latas de lixo

35cm
45cm
60cm

HCM meio-fio
janelas de lojas

45cm
100cm

Fonte: DALTO, nov. 1993: 783-793.

− Em relação à largura do espaço morto, PUSHKAREV and ZUPAN apud EBTU

(1984) afirmam que é necessário subtrair-se 0,77m da largura total da via,

incorporando os efeitos do meio-fio e das paredes dos edifícios (FIGURA 48). Sob

esse mesmo aspecto, a CET-SP (GONÇALVES, 1978) diz que o afastamento

considerado para o meio-fio deve ser de 0,35m e para as paredes dos edifícios o

equivalente a 0,45m, somando um total de 0,80m (TABELA 18).

alinhamento predial
(muro, cerca etc.)  fachada

de
prédio

 fachada de
prédio com

vitrine

rua/rodovia

0.15m

0.45m

0.45m

largura total
do passeiolargura efetiva

do passeio
espaço

abafador
passeio

arborização

FIGURA 48 - Largura do “espaço  morto”.
Fonte: EBTU (1984).

− Quanto aos aspectos qualitativos, são três as características expressas por parâmetros

qualitativos, sendo que a terceira aparece apenas na metodologia do HCM (TRB,

1985). São elas: fluxo em sentido oposto; cruzamento com outro fluxo e liberdade no

modo de caminhar; para cada nível de serviço as condições são descritas como

favoráveis, médias ou desfavoráveis, ou seja, com maior ou menor probabilidade de



204

existirem conflitos no cruzamento com outro fluxo e/ou limitações na liberdade do

modo de caminhar.

No que diz respeito à descrição dos Níveis de Serviço, estes são expressos pelas letras

de A a F, em ordem decrescente. Nas três metodologias, as descrições são relativamente

parecidas e, às vezes, complementares, e as diferenças são mais acentuadas nos níveis B

e C, conforme o descrito a seguir:

Nível A: livre escolha de velocidade e ultrapassagem de outros pedestres; não existem

conflitos com fluxo de sentido oposto ou cruzando;

Nível B: livre escolha de velocidade e ultrapassagem de outros pedestres; fluxos

cruzando sem conflitos para o HCM (TRB, 1985) e em condições médias mas

toleráveis para a CET-SP (GONÇALVES, 1978); fluxos opostos com

pequenos conflitos (CET-SP (GONÇALVES, 1978) e DENATRAN, 1987),

atenção para a escolha do passo;

Nível C: velocidade individual e ultrapassagem com restrições para a CET-SP

(GONÇALVES, 1978) e DENATRAN (1987) e sem restrição para o HCM

(TRB, 1985); fluxo em sentido oposto ou cruzando com pequenos conflitos

para o HCM (TRB, 1985), com numerosos conflitos mas toleráveis para a

CET-SP (GONÇALVES, 1978) e com 50% de probabilidade de conflitos para

o DENATRAN (1987);

Nível D: velocidade individual restringida, deslocamento difícil sem contato físico,

probabilidade alta de conflitos com os fluxos oposto e cruzando;

Nível E: velocidades individuais restringidas, com ajustes frequentes no modo de

caminhar; avanços difíceis, espaço insuficiente para ultrapassagens;

movimentos contrários, ou cruzados, possíveis apenas com extrema

dificuldade; esperadas paradas e interrupções no fluxo para o DENATRAN

(1987) e o HCM (TRB, 1985);

Nível F: avanço difícil, esquivando-se dos demais, com velocidade baixa; contato físico

inevitável; impossível a ultrapassagem; movimentos contrários e cruzados,

impossíveis; fluidez instável com filas de pedestres.
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Em cada nível de serviço são definidas faixas de variação para cada um dos parâmetros,

mas essas faixas variam de uma metodologia para outra. A TABELA 19 apresenta a

classificação das condições de operação das instalações para pedestres, conforme

metodologia da CET-SP (GONÇALVES, 1978), do DENATRAN (1987) e do HCM

(TRB, 1985), com base na taxa de fluxo.

TABELA 19 - Descrição dos níveis de serviço das calçadas conforme metodologia da CET-SP,
DENATRAM e HCM

Níveis de Serviço (taxa de fluxo = ped/m/min)Metodologia
A B C D E F

CET-SP <20 20-30 30-50 50-70 70-80 >80
DENATRAM <23 23-33 33-49 49-66 66-82 >82
HCM <6.6 6.6-23.1 23.1-33 33-49.5 49.5-82.5 >82.5

Fonte: DALTO, nov. 1993: 783-793.

O Manual do DENATRAN (1987) recomenda o dimensionamento de passeios segundo

os padrões dos níveis de serviço A ou B. Em relação às questões que dizem respeito à

circulação de pedestres em áreas centrais, percebe-se a importância em evidenciar a

necessidade de atrelamento dos aspectos que abrangem desde expectativas sociais e

estruturas de condutas dos pedestres à literatura técnica que aborda os níveis de

condições de circulação.

As análises da circulação de pedestres em áreas centrais devem ampliar a abordagem

pontual e localizada das metodologias existentes, indicando parâmetros racionais para a

negociação entre os agentes envolvidos na questão (comunidade, empresários e Poder

Público), principalmente no que diz respeito à análise da situação atual, através do nível

de serviço oferecido nas calçadas.

Dentre as metodologias analisadas, DALTO et al (1993) propõem uma sistemática para

analisar a circulação de pedestre nos passeios dos centros comerciais urbanos,

incorporando procedimentos consolidados nas metodologias existentes como: Highway

Capacity Manual-HCM (TRB, 1985), DENATRAN (1987) e CET-SP (GONÇALVES,

1978). No entanto, foi observado que existem elementos importantes que interferem

sobremaneira nas condições de circulação dos pedestres que não são tratados nesta

metodologia.

Com isso, é proposto por FERREIRA (1997) uma nova sistemática de análise para

cidades médias, que incorpora procedimentos técnicos já consolidados, ampliando a
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abordagem pontual e localizada de algumas metodologias existentes, incluindo outros

meios qualificadores, que consideram aspectos subjetivos e aspectos sócio-espaciais

primordiais na análise do entendimento da complexidade da circulação dos pedestres.

Os procedimentos de análise propostos nesta metodologia são os seguintes:

1. Caracterização Sócio-econômica e Geográfica do Município: identifica-se aqui

as aspectos concernentes às características particulares e singulares relativas ao

município, em especial à área urbana onde se realiza o estudo, tais como:

localização, população, economia, frota de veículos e outros.

2. Atributos Físicos das Calçadas e Pontos de Estrangulamento (Obstáculos):

neste item são verificadas as dimensões das calçadas, como também sua largura

efetiva e obstáculos (obstruções) existentes. Os QUADROS 15 e 16 subsidiam a

análise da Classificação das calçadas e do Afastamento considerado para obtenção

do Espaço Efetivo, respectivamente.

QUADRO 15 - Classificação das calçadas conforme seus atributos físicos e obstáculos

Classe Largura total (M) Obstáculos
I - Ótima >3,6 Inexistente
Ii - Boa >3,6 Pontual
Iii - Regular >3,6 Distribuído
Iv - Insuficiente <3,6 Inexistente Ou Pontual
V - Ruim <3,6 Distribuído

Fonte: DALTO, nov. 1993: 783-793.

QUADRO16 - Afastamento considerado para obtenção do espaço efetivo das calçadas conforme
metodologia da CET-SP

Metodologia Mobiliário/Obstáculo/Edificação Afastamentos
CET-SP meio-fio

paredes e muros
hidrantes, postes e latas de lixo

35cm
45cm
60cm

Fonte: DALTO, nov. 1993: 783-793.

Em relação às dimensões da via, devem ser consideradas:

− largura total da via;

− largura das calçadas;

− área de estacionamento;

− faixas de rolamento.



207

Em relação aos atributos físicos das calçadas, devem ser considerados os seguintes

aspectos:

− extensão;

− largura total: XT;

− largura desimpedida: XD (sem obstáculos - afastamento apenas das paredes e do

meio-fio);

− largura efetiva: XE = XD - 0,60 m (afastamentos = paredes, meio-fio e

obstáculos);

− obstáculos (fixos): extensão da calçada ÷ nº de obstáculos = afastamento médio;

Distribuídos = afastamento médio inferior a 10m;

Pontuais = afastamento médio superior a 10m;

Neste item, também são analisadas as condições físicas existentes para a circulação

de deficientes físicos e idosos, como rampas, sinalização, estacionamento privativo.

3. Áreas de Estacionamento: esse item objetiva analisar as áreas de estacionamento

para automóveis, motocicletas e bicicletas existentes e qual a situação atual de uso

desse espaço.

4. Fluxo de Pedestres: esse item objetiva auxiliar a classificação quantitativa  e

qualitativa do nível de serviço das calçadas, com o levantamento do fluxo de

pedestres no horário de pico da demanda, tanto na calçada quanto fora dela.

Conforme recomendação do HCM, conta-se o fluxo na hora de pico, durante 15

minutos.

A contagem volumétrica de Pedestres para a verificação da Taxa de Fluxo (F) deve

ser realizada em pontos distintos, considerando o horário comercial no município e

o período de maior fluxo de pedestres (como exemplo, o horário de funcionamento

dos Bancos - 10:00 às 16:00 hs). A Taxa de Fluxo de Pedestres (F) é calculada sob

02 (duas) situações: a) Largura desimpedida da calçada (XD) - sem obstáculos -; b)

Largura efetiva da calçada (XE) - com obstáculos -:
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a)  F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b)  F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

A Avaliação Quantitativa é realizada considerando-se o Fluxo de Pedestre da calçada

em relação à descrição dos Níveis de Serviço apresentados na TABELA 20.

TABELA 20 - Descrição dos níveis de serviço das calçadas conforme  metodologia da CET-SP

Níveis de Serviço (taxa de fluxo = ped/min/m)Metodologia

A B C D E F
CET-SP <20 20-30 30-50 50-70 70-80 >80

Fonte: DALTO, nov. 1993: 783-793.

A Avaliação Qualitativa é realizada durante a contagem de fluxo de pedestres,

numa avaliação visual, com base nos seis níveis descritos abaixo por DALTO

(1993):

Nível A: os pedestres deslocam-se conforme desejam, sem desviar seu trajeto

devido à existência de outros pedestres ou obstáculos no caminho. O

pedestre pode imprimir a velocidade que desejar;

Nível B: o pedestre tem espaço livre para imprimir a velocidade desejada e para

ultrapassar outros pedestres ou obstáculos;

Nível C: o espaço útil só é suficiente para imprimir uma velocidade normal. Se o

pedestre quiser ultrapassar um outro, terá que mudar a trajetória;

Nível D: a velocidade e a ultrapassagem de outros pedestres ou obstáculos é

restringida. A possibilidade de conflito é frequente, principalmente se

houver fluxo contrário;

Nível E: o pedestre tem que andar na velocidade do grupo e não tem liberdade para

ultrapassar.  No entanto, os pedestres ainda não esbarram um no outro;

Nível F: além de só poder deslocar-se na velocidade do grupo, os pedestres, muitas

vezes, entram em contato físico com outros pedestres. Uma outra situação,

para qualificação do nível F, é a avaliação do Nível de Serviço E na
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calçada com a existência de pedestres trafegando na rua devido aos

impedimentos, excesso de pedestres, ou largura insuficiente de passeio.

5. Origem e Destino dos Usuários de Transporte Coletivo: objetiva analisar a

porcentagem de pessoas que se destinam à área em análise, classificar seus motivos

de viagem (trabalho, estudo, serviços e outros) e, também, verificar o volume de

transbordos. Pode-se abordar, também, aspectos relativos às características

operacionais do transporte público e sua situação de circulação na área.

6. Acidentes de Trânsito envolvendo Pedestres: objetiva analisar os acidentes de

trânsito envolvendo pedestres na área de estudo, como também sua evolução no

tempo.

Acrescentando-se, nessa proposta de análise, uma avaliação de outros aspectos psico-

comportamentais dos pedestres, deve-se observar, de acordo com GOLD apud

PAVARINO FILHO (1996), as seguintes características:

− podem ser pessoas de qualquer idade;

− podem estar em qualquer estado físico/mental, a menos que não possam ficar em pé;

− podem ser analfabetos e não dominar leis de trânsito;

− desejam andar pelo trajeto mais curto e com o menor tempo de espera possível;

− na sua maioria tem habilidades de driblar veículos em movimento e de passar por

cima, por baixo ou por dentro de muitos obstáculos;

− na sua maioria são quase invisíveis aos condutores de veículos à noite;

− geralmente acham-se capazes de atravessar a rua em qualquer local;

− em geral são capazes de atravessar a rua em qualquer local, a menos que não existam

brechas no fluxo de veículos ou existam barreiras físicas eficazes;

− podem conhecer bem o local ou estarem passando pela primeira vez.

Em Uberlândia a situação do pedestre apresenta-se da maneira descrita a seguir, com

relação ao fluxo de pedestres e aos níveis de serviço:
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ü Fluxo de Pedestres

Foi realizada uma contagem volumétrica em novembro de 1999, para comparação de

resultados com pesquisa realizada nos mesmos pontos no ano de 1996, que possibilitou

a coleta de dados para a verificação da Taxa de Fluxo de Pedestres, em três pontos

distintos, distribuídos nos 986 metros da Av. Afonso Pena (trecho de análise), principal

via da área central de Uberlândia-MG. Os pontos de coleta foram os seguintes:

1. entre as ruas Goiás e Santos Dumont;

2. entre as ruas Olegário Maciel e Duque de Caxias;

3. entre as ruas Machado de Assis e Tenente Virmondes.

A contagem volumétrica foi realizada num período de 12 horas, iniciando-se às 07:00

horas e encerrando-se às 19:00 horas, em dia útil. O horário comercial no município é

de 07:30 horas às 17:30 horas e o maior fluxo de pedestre nesse trecho da via ocorre

durante o período em que as instituições financeiras (bancos) estão abertas ao público

(10:00 às 16:00 horas). Sendo assim, nossa análise se prendeu a esse período e seus

dados são apresentados nas TABELAS 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (as planilhas, em sua

totalidade, encontram-se em ANEXO: Tabela A.1, Tabela A.2, Tabela A.3, Tabela A.4,

Tabela A.5 e Tabela A.6).

A Taxa de Fluxo de Pedestres (F) no pico, foi calculada nos três pontos de contagem

volumétrica determinados sob 02 (duas) situações: a) Largura desimpedida da calçada

(XD) - sem obstáculos -; b) Largura efetiva da calçada (XE) - com obstáculos -.

TABELA 21 - Contagem volumétrica de pedestres - avenida Afonso Pena (entre ruas Goiás e
Santos Dumont) em Uberlândia-MG, 11/11/1996

Horário Fluxo Parcial Horário Fluxo Parcial
10:00 178 13:15 352
10:15 230 13:30 335
10:30 331 13:45 368
10:45 270 14:00 357
11:00 278 14:15 390
11:15 366 14:30 496
11:30 327 14:45 435
11:45 287 15:00 408
12:00 295 15:15 398
12:15 270 15:30 402
12:30 245 15:45 388
12:45 286 16:00 423
13:00 319

Fonte: Pesquisa de Campo, nov. 1996.
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a) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD
F = 496 ÷ 15 ÷ 1,20 = 27,55 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE
F = 496 ÷ 15 ÷ 0,60 = 55,11 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

TABELA 22 - Contagem volumétrica de pedestres - avenida Afonso Pena (entre ruas Goiás e
Santos Dumont) em Uberlândia-MG, 05/11/1999

Horário Fluxo Parcial Horário Fluxo Parcial
10:00 190 13:15 371
10:15 215 13:30 315
10:30 343 13:45 377
10:45 267 14:00 365
11:00 310 14:15 401
11:15 370 14:30 510
11:30 320 14:45 477
11:45 303 15:00 411
12:00 298 15:15 388
12:15 295 15:30 417
12:30 301 15:45 401
12:45 290 16:00 398
13:00 327

Fonte: Pesquisa de Campo, nov. 1999.

a) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD
F = 510 ÷ 15 ÷ 1,20 = 28,33 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE
F = 510 ÷ 15 ÷ 0,60 = 56,66 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

Esse trecho da via (TABELAS 21 e 22) caracteriza-se pelo fluxo médio de pedestres, se

comparado aos outros dois pontos de observação, pois há pouca concentração de

estabelecimentos bancários e possui alguns edifícios residenciais que atraem uma menor

quantidade de pessoas.
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TABELA 23 - Contagem volumétrica de pedestres - avenida Afonso Pena (entre ruas Olegário
Maciel e Duque de Caxias) em Uberlândia-MG, 11/11/1996

Horário Fluxo Parcial Horário Fluxo Parcial

10:00 298 13:15 588
10:15 420 13:30 504
10:30 426 13:45 440
10:45 392 14:00 480
11:00 442 14:15 672
11:15 535 14:30 888
11:30 575 14:45 860
11:45 608 15:00 937
12:00 571 15:15 915
12:15 620 15:30 872
12:30 630 15:45 920
12:45 552 16:00 783
13:00 689

Fonte: Pesquisa de Campo, nov. 1996.

a) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD
F = 937 ÷ 15 ÷ 1,20 = 52,05 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15
minutos de pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b) b)F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE
F = 937 ÷ 15 ÷ 0,60 = 104,1  ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15
minutos de pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

TABELA 24 - Contagem volumétrica de pedestres - avenida Afonso Pena  (entre ruas
Olegário Maciel e Duque de Caxias) em Uberlândia-MG, 05/11/1999

Horário Fluxo Parcial Horário Fluxo Parcial
10:00 301 13:15 666
10:15 477 13:30 613
10:30 438 13:45 477
10:45 415 14:00 525
11:00 481 14:15 702
11:15 537 14:30 957
11:30 603 14:45 981
11:45 628 15:00 997
12:00 617 15:15 912
12:15 610 15:30 935
12:30 635 15:45 947
12:45 578 16:00 851
13:00 715

Fonte: Pesquisa de Campo, nov. 1999.

a) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD
F = 997 ÷ 15 ÷ 1,20 = 55,38 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE
F = 997 ÷ 15 ÷ 0,60 = 110,77 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)
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Esse trecho (TABELAS 23 e 24) concentra o maior número de Bancos da via, duas

grandes lojas de eletrodomésticos, uma loja de produtos de beleza a preços populares, e

fica em frente à Praça Tubal Vilela, facilitando o acesso dos usuários de transporte

público coletivo, contando ainda com um edifício de apartamentos e salas comerciais,

gerando assim um intenso fluxo de pedestres.

TABELA 25 - Contagem volumétrica de pedestres - avenida Afonso Pena (entre ruas Machado de
Assis e Tenente Virmondes) em Uberlândia-MG, 11/11/1996

Horário Fluxo Parcial Horário Fluxo Parcial

10:00 212 13:15 554
10:15 282 13:30 614
10:30 409 13:45 673
10:45 404 14:00 667
11:00 434 14:15 669
11:15 546 14:30 574
11:30 527 14:45 545
11:45 499 15:00 548
12:00 496 15:15 617
12:15 546 15:30 476
12:30 400 15:45 530
12:45 560 16:00 452
13:00 488

Fonte: Pesquisa de Campo, nov.1996.

a) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD
F = 673 ÷ 15 ÷ 1,20 = 37,38 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE
F = 673 ÷ 15 ÷ 0,60 = 74,77 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15 minutos de
pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

TABELA 26 - Contagem volumétrica de pedestres - avenida Afonso Pena  (entre ruas Machado de
Assis e Tenente Virmondes) em Uberlândia-MG, 05/11/1999

Horário Fluxo Parcial Horário Fluxo Parcial

10:00 270 13:15 578
10:15 295 13:30 623
10:30 391 13:45 695
10:45 443 14:00 681
11:00 451 14:15 701
11:15 572 14:30 677
11:30 569 14:45 699
11:45 572 15:00 593
12:00 499 15:15 603
12:15 571 15:30 527
12:30 443 15:45 577
12:45 559 16:00 514
13:00 525

Fonte: Pesquisa de Campo, nov. 1999.
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a) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XD
F = 701 ÷ 15 ÷ 1,20 = 38,94 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15
minutos de pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

b) F = Vc15 ÷ 15 ÷  XE
F = 701 ÷ 15 ÷ 0,60 = 77,88 ped/min/m

Sendo:
Vc15 = volume de pedestres contados nos 15
minutos de pico do dia.
(taxa de fluxo = ped/min/m)

Esse trecho (TABELAS 25 e 26) concentra grande número de lojas de eletrodomésticos,

lojas de vestuário, comércio especializado e o Banco ITAÚ, gerando um grande fluxo

de pedestres.

ü Descrição dos Níveis de Serviço

Durante a contagem de fluxo de pedestres, avaliou-se visualmente o Nível de Serviço

(avaliação qualitativa) com base nos seis níveis descritos na TABELA 20. A Avaliação

Quantitativa dos níveis de serviço foi realizada de acordo com a metodologia da CET-

SP (GONÇALVES, 1978).

Segundo o cálculo de Fluxo de Pedestres apresentado, a avaliação quantitativa

apresentou os seguintes níveis de serviço:

Avenida nível de serviço
Afonso Pena entre as ruas Goiás e Santos Dumont
(1996)

− sem obstáculos - 27,55 ped/min/m = b
(aproximando-se do nível c)

− com obstáculos - 55,11 ped/min/m = d
Afonso Pena entre as ruas Goiás e Santos Dumont
(1999)

− sem obstáculos - 28,33 ped/min/m = b
(aproximando-se do nível c)

- com obstáculos - 56,66 ped/min/m = d
Afonso Pena entre as ruas Olegário Maciel e
Duque de Caxias (1996)

− sem obstáculos - 52,05 ped/min/m = d
− com obstáculos - 104,1 ped/min/m = f*

Afonso Pena entre as ruas Olegário Maciel e
Duque de Caxias (1999)

− sem obstáculos - 55,38 ped/min/m = d
− com obstáculos - 110,77 ped/min/m = f*

Afonso Pena entre as ruas Machado de Assis e
Tenente Virmondes (1996)

− sem obstáculos - 37,38 ped/min/m = c
− com obstáculos - 74,77 ped/min/m = e

Afonso Pena entre as ruas Machado de Assis e
Tenente Virmondes (1999)

− sem obstáculos - 38,94 ped/min/m = c
− com obstáculos - 77,88 ped/min/m = e

(aproximando-se do nível f*)
(*) Na contagem de campo o nível F observado se caracteriza pelo trânsito de pedestres no leito
carroçável da via (fora da calçada), para evitar contatos físicos nos deslocamentos, em função do excesso
de pedestres e largura insuficiente das calçadas.
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Segundo a avaliação qualitativa realizada em pesquisa de campo, os níveis de serviço

apresentados são:

Avenida Nível de Serviço

Afonso Pena entre as ruas Goiás e Santos Dumont D
Afonso Pena entre as ruas Olegário Maciel e Duque de Caxias F*

Afonso Pena entre as ruas Machado de Assis e Tenente Virmondes  E

(*) Na contagem de campo o nível F observado se caracteriza pelo trânsito de pedestres no leito
carroçável da via (fora da calçada), para evitar contatos físicos nos deslocamentos, em função do excesso
de pedestres e largura insuficiente das calçadas.

Constatou-se, na avaliação quantitativa, que existe um elevado fluxo de pedestres nas

calçadas da via em estudo, acarretando com isto uma depreciação acentuada nos níveis

de serviço, principalmente quando se analisa a calçada com obstáculos (pois são

distribuídos, com afastamento médio inferior a 10 metros), que apresenta níveis entre D,

E e F, nos respectivos pontos de coleta, coincidindo, de forma geral, com a análise

qualitativa.

3.1.1.3.6 - Os portadores de necessidades especiais

A Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 19/12/2000), estabelece

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

“Capítulo II -

Art. 3º - O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais
espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los
acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 4º - As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim
como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados,
obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no
sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas.

Art. 5º - O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso
comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos
de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros
estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 6º - Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins
e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um
lavatório que atendam às especificações das normas da ABNT.
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Art. 7º - Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em
espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de
pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção.

Parágrafo Único - As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número
equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente
sinalizada e....

Capítulo III -

Art. 8º - Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros
elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de
acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a
circulação, e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade.

Art. 9º - Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados
com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com
mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas
portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade
da via assim determinarem.”

As estimativas mais conservadoras indicam que cerca de 3 a 6% do total da população

apresentam problemas específicos de locomoção devido a deficiência físico-motora. A

essa porcentagem deve ser adicionado o número de pessoas cegas, aquelas com

deficiência física leve nos membros inferiores, as de idade avançada com problemas de

locomoção, pessoas com visão reduzida, obesos, gestantes em adiantado estado de

gravidez, etc., ou seja, todas aquelas que apresentam algum tipo de dificuldade de

locomoção no meio urbano (BOUCINHAS, 1980).

De acordo com a autora, alguns impedimentos de calçada acabam por tornar dificultosa

a circulação / locomoção dos deficientes físicos e visuais nas vias, tais como:

- obstáculos físicos na calçada;

- guias da calçada: a altura da calçada é um dos maiores obstáculos a serem

enfrentados por todos aqueles que tenham problemas de locomoção. O desnível

existente, normalmente de 10 a 15 cm, torna impossível o trânsito de pessoas em

cadeira de rodas e dificulta a circulação daqueles que se locomovem por meio de

muletas ou têm algum tipo de disfunção física nos membros inferiores;

- pisos das calçadas: a inexistência de regularidade e uniformidade dos pisos das

calçadas, aliada à falta de conservação;
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- vegetação sobre a calçada: normalmente utilizada para embelezar, a vegetação,

quando mal conservada, prejudica a circulação dos deficientes, ou mesmo dos

pedestres sem problemas de locomoção, avançando sobre a largura livre mínima;

- equipamentos públicos: excessiva quantidade de equipamentos públicos nas

calçadas, como orelhões, caixas de coleta do Correio, pontaletes de sinalização,

lixeiras, máquinas de semáforo, bancas de jornal, etc.;

- obstáculos outros: vendedores ambulantes, lixo, bicicletas estacionadas sobre a

calçada, etc.;

- inclinação lateral (longitudinal) de calçada: muitas vezes impossibilita a locomoção,

através de cadeira de rodas, prejudicando seu controle ou o equilíbrio;

- obras sobre a calçada: que podem impedir total ou parcialmente, por exemplo, a

passagem de cadeiras de roda;

- veículos estacionados sobre a calçada: verificado com frequência em áreas

residenciais;

- barreiras diversas nos ambientes de edifícios: degraus, rampas acentuadas e escadas.

Algumas orientações devem ser observadas para que a circulação desses cidadãos possa

acontecer de maneira mais adequada nas ruas de nossas cidades, como retrata o

QUADRO 17.

QUADRO 17 - Orientações para uma adequação da circulação de portadores de necessidades
especiais

Calçamento: deverá ser uniforme,
com largura mínima de 1,00m.

a) Eliminação da inclinação lateral da calçada
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Calçamento: deverá ser uniforme,
com largura mínima de 1,00m.

b) Rebaixamento de guias nas esquinas

Na rampa poderá ser aceita uma
declividade de 5% a 6%, com no
máximo 8,33%, com uma extensão
de aproximadamente 5,00m

c) Rebaixamento de Guia da quadra

d) Sinalização semafórica com acionador

Deverá ser implantada uma
sinalização semafórica com altura
entre 0,90 e 1,20metros.
No que tange à sinalização das vias
é necessário que sejam instaladas
placas indicativas nas
proximidades das áreas de
travessia dos deficientes físicos.

e) Sinalização horizontal
Fonte: BOUCINHAS, 1980.
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a) Os idosos

Em estudos recentes na cidade de Uberlândia, FERNANDES (2000) observou que as

calçadas esburacadas, com degraus e bloqueios físicos, a falta de calçamentos, os

degraus nos acessos aos prédios públicos e transporte coletivo urbano, a falta de

semáforos e travessias adequadas para pedestres são algumas das dificuldades

enfrentadas pelo idoso na circulação urbana, que o têm segregado em sua moradia.  O

idoso, com a lentidão imposta por suas condições físicas, se expõe aos riscos de

acidentes e quedas, e sente falta da gentileza urbana.

A TABELA 27 abaixo, com amostra de 160 idosos, revela que a calçada é o principal

local (49,2%) de queda para os idosos que não sofreram fratura. Se somados ao ônibus e

outros locais públicos, o total é de 62,2% e, para os que sofreram fratura, estes locais

somam 46,2%.

TABELA 27 - Queda de idoso seguida de lesão ou fratura em Uberlândia-MG, 1999

Atividade ou circunstância Fratura (%) Não Fratura (%)

Lar 38,5 32,8
Calçada 30,8 49,2
Ônibus 7,7 9,8
Atividade Física 15,4 4,9
Local Público 7,7 3,3
Causa da queda -- --
Tontura 21,4 14,5
Acidente 14,3 3,2
Calçado 28,6 25,8
Obstáculo 35,7 56,5

Fonte: adaptado de FERNANDES, 2000:37.

CANCELLA e ARAGÃO apud FERNANDES (2000) apresentam ações de facilidades

de acessibilidade, ilustradas no QUADRO 18.

QUADRO 18 - Facilidades de acessibilidade

Desenho de vias - dimensionamento de vias e passeios
- alturas e larguras mínimas
- rebaixamento de meio-fios
- inclinação de passeios
- remoção de obstáculos arquitetônicos
- travessias em elevação ou faixas
- zonas de tranquilização de tráfego

Fonte: adaptado de FERNANDES, J. C.(2000:41).

De acordo com FERNANDES (2000), as chances de se morrer em atropelamento

crescem com a idade e disparam se o pedestre for idoso. Este tem três vezes mais
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chances de morrer atropelado que um pessoa de meia idade.

O capítulo posterior tratará dos aspectos relativos às condições ambientais nas ruas das

áreas centrais das cidades brasileiras, tendo Uberlândia como referencial principal de

estudo. As variáveis ambientais afetam substancialmente o ambiente urbano dessa

região da cidade, afetando todos aqueles que aí circulam, sendo abordados problemas

referentes à poluição visual, sonora e do ar.


