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RESUMO 

O planejamento viário de muitas cidades tem colocado os automóveis como prioridade no 

tráfego, adequando a infraestrutura urbana para comportá-los e, promovendo uma distribuição 

desigual do espaço urbano entre os diferentes usuários. No entanto, em 2003, surgiu, nos 

Estados Unidos, o conceito de Ruas Completas. Nele, busca-se que uma rua seja democrática, 

ou seja, que atenda as necessidades de todos os usuários, de todas as idades e habilidades. 

Levando em consideração que ruas projetadas para crianças são universais, o objetivo deste 

trabalho é propor um estudo preliminar piloto, apoiado nos elementos de ruas completas, para 

o entorno de um complexo escolar localizado no Setor Alto da Glória, em Goiânia, Goiás. O 

complexo é composto pela Escola Municipal Izabel Esperidião Jorge e pelo Centro Municipal 

de Educação Infantil - CMEI Alto da Glória; localizados na Rua São Luís. Para isso, o 

método adotado corresponde a uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso único, com 

técnica de coleta de dados direta e qualitativa. Dentre as etapas metodológicas destacam-se 

uma contagem volumétrica; a análise do pavimento rodoviário; a avaliação da 

caminhabilidade e a aplicação de questionários de satisfação do usuário. Por meio destes, 

efetivou-se um diagnóstico das condições e características locais que, embasaram a proposta 

projetual de uma intervenção do tipo permanente. O estudo preliminar proposto atende ao 

conceito de ruas completas ao integrar mobilidade, ambiente construído e a democratização 

física de uma via pensada para ser mais segura, acessível e confortável para todos os seus 

transeuntes. Destaca-se que os ganhos sociais obtidos com este projeto, para serem replicados, 

devem ter o modelo, apresentado aqui, adaptado, respeitando as particularidades, funções e as 

limitações dos novos locais. 

Palavras-chave: Ruas Completas. Planejamento Urbano. Área Escolar. Ruas para Crianças. 

Mobilidade.  
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ABSTRACT 

The road planning of many cities has placed automobiles as a priority in traffic, adapting the 

urban infrastructure to accommodate them and promoting an unequal distribution of urban 

space between different users. However, in 2003, the concept of Complete Streets appeared in 

the United States. In it, it is sought that a street is democratic, that is, that it meets the needs of 

all users, of all ages and abilities. Taking into account that streets designed for children are 

universal, the objective of this work is to propose a preliminary pilot study, supported by the 

elements of complete streets, to the outskirts of a school complex, located in the Alto da 

Glória neighborhood, in Goiânia, Goiás. The complex is made up of the Izabel Esperidião 

Jorge Municipal School and the Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Alto da 

Glória; located at São Luís Street. For this, the method adopted corresponds to an exploratory 

research, of the single case study type, with a direct and qualitative data collection technique. 

Among the methodological steps, a volumetric count stands out; the analysis of the road 

pavement; the evaluation of walkability and the application of user satisfaction 

questionnaires. Through these, a diagnosis of the local conditions and characteristics was 

carried out, which supported the project proposal of a permanent type of intervention. The 

proposed preliminary study meets the concept of complete streets by integrating mobility, the 

built environment and the physical democratization of a road designed to be safer, more 

accessible and comfortable for all its passers-by. It is noteworthy that the social gains 

obtained with this project, to be replicated, must have the model, presented here, adapted, 

respecting the particularities, functions and limitations of the new locations. 

Keywords: Complete Streets. Urban Planning. School Zone. Streets for Kids. Mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ranking mundial de causas de morte da população geral (WHO, 2018), os acidentes 

de trânsito ocupam a 8ª posição, vitimando de maneira fatal cerca de 1,35 milhão de pessoas 

por ano. Em 2019, de acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), 31.945 brasileiros perderam a vida em acidentes desse tipo (BRASIL, 2020).  

O termo “acidente”, com a NBR 10697, foi substituído por “sinistro” e definido como 

um evento que resulta em consequências físicas e/ou materiais a pessoas, cargas, animais, 

vias, veículos ou que traz prejuízos ao próprio trânsito, podendo ser classificado como sinistro 

de trânsito sem vítima, com vítima não fatal ou com vítima fatal (ABNT, 2020). Essa 

alteração de terminologia decorre da dissociação da concepção de que essas ocorrências são 

aleatórias, um acontecimento que não pode ser evitado, uma vez que fatores humanos, dos 

veículos e/ou das vias contribuem para que sinistros de trânsito ocorram (RIZZON; 

CORRÊA, 2021).  

A necessidade de investimentos em medidas técnicas direcionadas à segurança no 

trânsito, visando diminuir o número global de mortes e lesões no trânsito, propiciou que, em 

2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas, juntamente com o apoio de governos mundiais, 

estabelecesse um Plano de Ação Global, para o período de 2011 a 2020 – a “Década de Ação 

pela Segurança no Trânsito” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2011). Nesse plano são 

apresentados os cinco pilares das atividades que devem ser abordadas pelos países, sendo 

elas, respectivamente: gestão da segurança no trânsito; vias e mobilidade mais seguras; 

veículos mais seguros; usuários da via mais seguros; e, resposta pós-acidente (OMS, 2018). 

A partir de 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS), deu início à “Segunda 

Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, para o período de 2021 a 2030; e, para ela, foi 

desenvolvido um plano global de referência para a elaboração de ações nacionais e locais 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021; WHO, 2021). Neste plano, o foco está na Abordagem 

dos Sistemas Seguros, o que difere da análise convencional de segurança viária por incluir o 

conceito de responsabilidade compartilhada, ao trazer uma visão mais sistêmica, 

responsabilizando não só os usuários da via, mas também os veículos e o próprio ambiente 

viário pela segurança no trânsito (OPAS, 2013; WHO, 2021).  

Até mesmo na Agenda 2030 das Nações Unidas, em prol dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável de todos os países, existem metas direcionadas à segurança 

viária (CNJ, 2020; NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021). 
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Todavia, o modelo de mobilidade urbana das cidades brasileiras e de muitos países é 

caracterizado pela centralização no uso de veículos motorizados, especialmente os automóveis 

(OMS, 2018). Tamanha dependência neste meio de transporte tornou-lhe prioridade no 

planejamento urbano e consequentemente, propiciou a execução e adequação de vias para 

comportar o tráfego, a implantação de vias expressas e o aumento do número de faixas de 

rolamento. Esta priorização contribui para o aumento do risco de sinistros de trânsito (GEHL, 

2013), congestionamentos, poluição atmosférica, visual e sonora (CARVALHO et al., 2011), 

promovendo um desequilíbrio entre os espaços projetados na cidade para os diferentes 

usuários do trânsito (WRI BRASIL, 2021).  

Nesse sentido, para a promoção de espaços mais seguros, agradáveis, sustentáveis e que 

atendam às necessidades dos diferentes usuários, é preciso repensar o desenho das cidades 

(WELLE et al., 2016). Foi assim que, em 2003, nos Estados Unidos da América - EUA, 

surgiu o conceito de Ruas Completas (do inglês Complete Streets), decorrente das 

inquietações da população e de uma iniciativa do órgão „America Bikes‟, que queria 

incentivar a inclusão de bicicletas na infraestrutura viária, em relação aos seus direitos sobre a 

cidade (MAROPO et al., 2020). Assim, Ruas Completas podem ser definidas como uma 

abordagem que considera, em seu planejamento, características como idade e habilidade das 

pessoas, visando atender aos pedestres, ciclistas, passageiros e condutores, através da 

redistribuição democrática do espaço (LAPLANTE; MCCANN, 2008). Ademais, devem ser 

respeitadas as particularidades do local de projeto tal que, mesmo possuindo alguns elementos 

básicos, não há um modelo específico (VALENÇA; SANTOS, 2016).  

O entendimento do espaço urbano é consequência do modo que ele é percebido e, 

normalmente, é compreendido de maneira fragmentada, através dos deslocamentos que são 

realizados (GOYA, 1992). Segundo Quintáns (2018), as crianças possuem um olhar 

observador, descobridor e sensível tal que, as ações de caminhar, andar de bicicleta e brincar 

pelas ruas permitem que elas entendam a cidade, identifiquem problemas, interajam com o 

ambiente e com as pessoas, estimulando o sentimento de pertencimento à urbe. Assim, 

Quintáns (2018) declara que o incentivo à mobilidade ativa infantil favorece a formação das 

crianças como cidadãos em que, fatores relacionados a deficiências na segurança viária e 

segurança pública prejudicam a relação delas com a cidade. Por este motivo e sabendo que o 

deslocamento até a escola é considerado como uma forma de melhorar o uso do espaço 

urbano pelas crianças e sensibilizar adultos; ao se aplicar os elementos de concepção do 

conceito de Ruas Completas, no entorno de áreas escolares, estar-se-á promovendo a 

ocupação destes espaços não só por este público, mas por toda a comunidade (ANTP, 2018). 
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Dessa forma, a questão de pesquisa deste estudo consiste em: quais 

elementos/características projetuais contemplar em um modelo de planejamento que, se 

dispõe a atender as necessidades dos diferentes meios de locomoção, para áreas lindeiras a 

ambientes escolares? A hipótese é que utilizando como fundamento a abordagem de ruas 

completas, pode-se executar um projeto que viabilize um tráfego harmônico e seguro para 

pedestres, ciclistas e condutores. Assim sendo, o objetivo geral é propor um estudo preliminar 

piloto que apresente elementos projetuais de ruas completas para o entorno do complexo 

formado pela Escola Municipal Izabel Esperidião Jorge e pelo Centro Municipal de Educação 

Infantil – CMEI Alto da Glória, na Rua São Luís, no Setor Alto da Glória, em Goiânia-GO; 

em que, caso obtenha êxito, sirva como exemplo para aplicação deste conceito em outros 

locais do município e cidades vizinhas. Já como objetivos específicos, destacam-se: 

 

 Identificar os elementos que são utilizados na implantação de ruas completas; 

 Verificar quais foram as soluções empregadas em projetos, no contexto nacional, e 

relacioná-las com o objeto de pesquisa em questão; e, 

 Realizar um diagnóstico da área de estudo, buscando levantar os modos de 

transporte dominante e, de que forma o transporte ativo poderia ser estimulado e 

incorporado no desenho viário. 

 

A escolha dessa temática justifica-se pelo reconhecimento dos problemas enfrentados 

na mobilidade urbana, decorrentes de falhas de planejamento, a priorização dos veículos 

motorizados individuais e o acesso deles aos entornos escolares. Segundo WHO (2018), a 

principal causa global de mortes, entre crianças e jovens de cinco a 29 anos de idade, é a 

sinistralidade do trânsito. Isso indica a necessidade de um planejamento que priorize as 

pessoas; considerando que quando o assunto é desenho urbano e sua construção, “as cidades 

são um imenso laboratório de tentativa e erro”, de acordo com Jacobs (2011). 

A metodologia adotada consiste em uma pesquisa exploratória, com abordagem de 

pesquisa qualitativa, com o intuito de conhecer melhor o assunto apresentado no problema; 

onde, o estudo de caso único será empregado (GIL, 2017). Para coleta de dados, a técnica a 

ser utilizada é a direta, na qual serão realizados levantamentos de campo, observações e 

entrevistas na área de estudo (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

Este trabalho está estruturado em cinco seções, tendo início por esta Introdução. O 

Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, trazendo o conceito de ruas completas e a 

importância dos caminhos seguros para as escolas. O Capítulo 3 é direcionado à explicação 
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do método utilizado e a caracterização da área de estudo. O Capítulo 4 apresenta o 

diagnóstico e a proposta projetual e suas características. Apresentar-se-á a discussão dos 

resultados, análises e tendências. Já, por fim, o Capítulo 5 aborda as considerações finais, 

limitações do estudo e propostas de novos trabalhos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo aborda a conceituação de Ruas Completas, suas principais características e 

cita exemplos no Brasil e no exterior, a fim de se obter um panorama da complexidade do 

tema. Também, se discute a importância da implementação de caminhos seguros no entorno 

de ambientes escolares; seu papel conscientizador, especialmente em crianças; e, seus 

benefícios para a redução de sinistros e aumento da segurança viária. 

2.1 RUAS COMPLETAS 

O espaço urbano pode ser tratado de maneiras distintas, de acordo com a percepção de 

seus habitantes, seja como um conjunto de pontos, linhas e áreas; seja como um grupamento 

cujo uso e ocupação do solo apresenta variações (CORRÊA, 1989).  Para Lima (2017), o 

homem é o agente construtor e transformador desses espaços, de modo que a cidade consiste 

em um produto social que se comporta na esfera da relação entre o homem e o meio 

(LENCIONI, 2008) em que, para Lynch (1960), as pessoas e as suas atividades são, para a 

cidade, tão importantes quanto os seus elementos físicos e imóveis.   

A cidade é o local de encontro das pessoas, onde as mudanças acontecem (LINDAU, 

2021) e que permite, em síntese, a troca de ideias, momentos de diversão e a realização de 

compras e vendas (ROGERS, 2013). A Arquitetura e Urbanismo, campo da ciência que trata 

destas questões, se preocupa com estas relações, com a distribuição dos diferentes usos do 

solo e de outros fatores que interferem no espaço urbano. Evidenciando a importância que um 

planejamento adequado tem para que as cidades desempenhem seu papel com maior 

segurança e sustentabilidade, favorecendo a qualidade de vida da população (STEER, 2016). 

Além de propiciar o convívio entre os habitantes e transeuntes, outro papel da cidade é 

o de mobilidade (LINDAU, 2021) que, segundo Lerner (2013), é essencial a saúde. No 

entanto, o design urbano de muitas cidades do mundo foi adaptado para os veículos 

motorizados individuais, onde a malha urbana se distanciou da sua finalidade de espaço 

público (VALENÇA; SANTOS, 2016) e a escala humana perdeu espaço (GEHL, 2013).  

Segundo Gehl (2013), a dimensão e a escala das construções, geralmente mais 

espaçadas, transmitem uma percepção de um ambiente frio, formal e impessoal. Onde, a 

distribuição, uso e ocupação do solo e as atividades humanas foram condicionadas a 

efetivação de deslocamentos diversos (trabalho, educação, lazer, etc.) (CAMPOS; RAMOS, 

2005). Deslocamentos estes, especialmente por automóveis, que possibilitam o transporte 

„porta a porta‟, que contemplam todo o trecho que se deseja percorrer (VALENÇA; 
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SANTOS, 2020). De modo que, a posse de um veículo passou da necessidade de dispor de 

um meio de deslocamento para um símbolo de status econômico (SILVEIRA; MAIA, 2015). 

Bottesini e Nodari (2011), ao discutirem alguns fatores que influenciam tanto o 

desempenho quanto o comportamento dos condutores, citam em normas sociais essa „cultura 

do carro‟ que concede ao condutor um sentimento de superioridade sobre as outras pessoas. 

Essa visão acarreta em alguns países, incluso o Brasil, uma desvalorização dos outros meios 

de transporte e na associação equivocada de que usuários de meios ativos, como a bicicleta, 

possuem baixa renda (SILVEIRA; MAIA, 2015). Segundo LaPlante e McCann (2011), as 

ruas urbanas estão sendo vistas como rodovias, com a priorização dos carros nos projetos 

viários, em que a infraestrutura urbana se molda para comportar a quantidade de automóveis 

(MAROPO et al., 2020), acreditando que mobilidade e acessibilidade são objetivos 

conflitantes (WRI BRASIL, 2021).  

De acordo com Valença e Santos (2020), a realização de investimentos em 

infraestruturas focadas, majoritariamente, em meios de transporte individuais é insustentável a 

médio-longo-prazo. Jacobs (2011) defende que os problemas relacionados à mobilidade das 

cidades não devem ser atribuídos apenas aos automóveis; mas também, às falhas no 

planejamento das cidades, onde, se teve uma dificuldade em criar um ambiente harmônico, 

entre esses veículos e os demais usuários do trânsito. Pois, priorizaram-se os automóveis 

particulares em detrimento dos pedestres, que deveriam ser prioridade, na concepção do 

desenho de vias urbanas, conforme é apresentado na Figura 2.1 (NACTO, 2016). 

 

Figura 2.1. Pirâmide invertida da prioridade adequada no tráfego urbano. 

 

Fonte: NACTO (2016). 
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Desde a década de 1970, alguns conceitos como „moderação de tráfego‟, „humanização 

do tráfego‟ e „ruas de pedestres‟ estão sendo trabalhados em contestação ao design 

convencional das vias urbanas (WRI BRASIL, 2021). Porém, só em 2003, nos EUA, por 

meio de uma reivindicação do órgão America Bikes pela inserção da bicicleta no 

planejamento viário, que surgiu o conceito de Ruas Completas (VALENÇA; SANTOS, 

2016). Este termo surgiu como uma sugestão de Barbara MacCann, para substituir o termo 

routine accommodation – adotado inicialmente pelo órgão America Bikes (MAROPO et al., 

2020). Valença e Santos (2016) abordam ainda que, para aperfeiçoarem e expandirem esse 

conceito para além da questão cicloviária, de forma mais inclusiva, foram realizadas reuniões 

entre diferentes grupos, comitês e órgãos a fim de discutirem esta temática.  

Assim, as ruas completas visam à interação e a readequação do espaço urbano, de forma 

a garantir, a aqueles que o utilizam, um uso do solo mais democrático, independente do meio 

de transporte utilizado (WRI BRASIL, 2017a; MAROPO, 2020). Porém, substituindo a 

priorização dos automóveis para todos os usuários, principalmente, o pedestre de qualquer 

idade ou condição de locomoção; propiciando a mobilidade ativa e viagens atrativas, 

confortáveis e seguras a todos (ROSA; LIMA, 2019). Ou seja, vias onde o desenho 

arquitetônico foi direcionado para atender as necessidades dos pedestres, em primeiro lugar e, 

posteriormente, aos ciclistas, passageiros de transporte público e condutores (MCCANN; 

RYNNE, 2010; VALENÇA; SANTOS, 2018).  

Essa abordagem contempla medidas que favorecem a utilização de meios ativos de 

transporte, oportunizando que deslocamentos, sobretudo de menores comprimentos, sejam 

realizados a pé ou de bicicleta; impactando o espaço urbano de maneira positiva (CAMPOS, 

RAMOS, 2005; ROSA, LIMA, 2019). Se preocupando também, com estratégias que tornem 

esse espaço mais atrativo e confortável, que fortaleçam o comércio; promovam melhorias à 

saúde e estilo de vida das pessoas; e, reduzam a emissão de gases poluentes (LAPLANTE; 

MCCANN, 2011). McCann e Rynne (2010), elencam os benefícios alcançados com esse 

modelo de planejamento urbano em cinco grandes áreas: segurança; saúde; mudanças 

climáticas; acessibilidade; e, econômica, com o aumento das vendas nos comércios locais.  

LaPlante e McCann (2011), no entanto, ressaltam que esse conceito não deve ser 

aplicado de maneira pontual, mas para todas as ruas, visto que consiste em uma mudança 

política e institucional. Isto por formalizar, segundo o WRI Brasil (2017a), o objetivo da 

cidade de manter a segurança de cada um dos usuários das vias nas etapas de planejamento, 

desenho, implementação e operação. Rosa e Lima (2019) pontuam que estes projetos devem 

refletir a identidade e as características do local em que são inseridos, explicando assim, o fato 
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de não existir um padrão de rua completa. Todavia, alguns elementos considerados básicos 

para a aplicação desta abordagem, com cerne em três grandes áreas: Usuários; Desenho 

Urbano; e, Transportes, foram levantados e apresentam-se na Tabela 2.1. Segundo WRI Brasil 

(2017b), mesmo não existindo uma única solução, um dos objetivos na concepção destes 

projetos é envolver a comunidade para entender o contexto e as prioridades da área. 

 

Tabela 2.1. Elementos presentes em Ruas Completas, segundo a bibliografia. 

 
Elementos 

Considerados 
Descrição Exemplos Referência(s) 

U
su

á
ri

o
s 

Atendimento ao 

Pedestre 

Busca de infraestrutura segura, 

confortável e elementos atrativos 

para os pedestres. Foco em crianças, 

idosos e pessoas com deficiência. 

Calçadas e suas extensões, 

faixas de pedestres, 

refúgios, rampas, meio fio 

etc. 

Leão (2020); 

NACTO (2016). 

Atendimento ao 

Ciclista 

Preocupação com esses usuários, 

intervindo com infraestruturas que 

proporcionem segurança, conforto, 

qualidade e conectividade com o 

sistema de transporte público. 

Ciclovias, bicicletários, 

ciclofaixas, paraciclos, 

estacionamento de 

bicicletas, estações de 

bicicletas compartilhadas 

etc. 

Atendimento ao 

Usuário em 

Transporte Coletivo 

Priorização do usuário em transporte 

coletivo sobre os de veículos 

privados. Busca inserir elementos 

que propiciem acesso seguro aos 

terminais, estações e pontos de 

embarque e desembarque. 

Estações de embarque e 

desembarque, área de 

embarque acessível, 

assentos e abrigos nos 

pontos de parada etc. 

NACTO (2016); 

Welle et al. 

(2016). 

D
es

en
h

o
 U

rb
a

n
o

 

Vias e Passeios 

Desenho das vias respeitando o uso 

do solo local, visando atender as 

necessidades de todos os usuários; 

prioriza-se as pessoas, os transportes 

ativos e coletivos. 

Alargamento das calçadas, 

ilhas de refúgio, canteiros 

centrais, redução do número 

de faixas de tráfego etc. 

WRI Brasil, 

(2017b);  

NACTO (2016); 

Transport 

Canada (2009). 

Mobiliário Urbano 

Equipamentos e objetos instalados 

em espaços públicos disponíveis 

para o uso e segurança da população 

ou de suporte dos serviços da cidade. 

Bancos, lixeiras, 

balizadores, luminárias etc. 
NACTO (2016); 

Transport 

Canada (2009). 

Paisagismo 

Preocupação com a correta 

arborização e forração vegetal, em 

prol das áreas verdes e do bem-estar 

do usuário. 

Escolha de árvores e plantas 

adequadas etc. 

T
ra

n
sp

o
rt

es
 

Infraestrutura 

Conjunto de intervenções (obras), 

com materiais adequados que serve 

como base para o funcionamento dos 

transportes e que suscita conforto. 

Tratamento do pavimento, 

manutenção da sinalização 

etc. 

WRI Brasil 

(2017a). 

Segurança Viária 

Refere-se à inserção de elementos, 

métodos e medidas com o objetivo 

de reduzir o risco de sinistros na área 

de intervenção. 

Sinalização vertical e 

horizontal, iluminação, 

medidas moderadoras de 

tráfego etc. 

Welle et al. 

(2016); 

Transport 

Canada (2009). 

Transporte Público 

Coletivo 

Foco na pirâmide invertida de 

prioridade no tráfego urbano e na 

disponibilização de transporte 

público com qualidade para o 

usuário, com adequação e dedicação 

de espaços na via para esses 

veículos. 

Paradas com recuos, 

geometria das vias 

apropriada, faixas 

dedicadas etc. 

NACTO (2016). 

Fonte: Autora (2021). 
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Projetos com essa abordagem estão sendo implementados, sobretudo, na América do 

Norte (VALENÇA; SANTOS, 2020). Nos EUA, a partir da definição de Ruas Completas, em 

2003, foi lançada, em 2005, a NCSC - National Complete Streets Coalition; um programa 

formado por diferentes órgãos e entidades americanas, objetivando aperfeiçoar a conceituação 

e influenciar a adoção deste tipo de projeto nas esferas municipal, estadual e federal (WRI 

BRASIL, 2021). Segundo Venson (2021), até o final de 2020, mais de 1500 políticas de ruas 

completas foram adotadas, como é indicado na Figura 2.2. Já, no Canadá, desde 2009, o 

TCAT - The Centre for Active Transportation se dedica a incentivar, acompanhar e 

documentar políticas de ruas completas, que já chegam a 102 projetos (COMPLETE 

STREETS FOR CANADA, s.d.). 

 

Figura 2.2. Localidades dos EUA que adotaram a política das Ruas Completas (2020). 

 

Fonte: Adaptado pela Autora com base em Smart Growth America (2021). 

 

No Brasil, a fim de disseminar este conceito e estimular sua aplicação, o WRI Brasil e a 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) iniciaram, em 2017, o “Programa Ruas Completas”, 

juntamente com a Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo Carbono - RNMBC, que em 

2020 contava com 21 municípios integrantes (WRI BRASIL, 2021). Os objetivos desta rede 
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são a troca de experiências; a discussão das melhores práticas para projetos urbanos; e, a 

propagação da abordagem de ruas completas, por meio do desenvolvimento e aplicação de 

estudos piloto (WRI BRASIL, 2021).  

Oito projetos de ruas completas já foram implementados, no Brasil, como é apresentado 

na Figura 2.3. Metade destas intervenções foi permanente e a outra metade utilizou o 

urbanismo tático, que possui menor custo e propicia mudanças e adaptações futuras (WRI 

BRASIL, 2021). As Regiões Norte e Centro-Oeste foram as únicas que ainda não executaram 

nenhum projeto do tipo, contudo, cinco cidades (Brasília-DF; Goiânia-GO; Palmas-TO; Porto 

Velho-RO; e, Rio Branco-AC) localizadas nestas regiões, fazem parte da RNMBC (WRI 

BRASIL, s.d.).  

 

Figura 2.3. Cidades brasileiras que já implementaram projetos de Ruas Completas. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, no software QGIS, com base em IBGE (2020) e WRI Brasil (2021). 

 

As intervenções permanentes, a exemplo da Figura 2.4 - A, na Rua Miguel Calmon, em 

Salvador-BA, caracterizam-se por serem definitivas, duradouras e por envolverem altos 

custos na sua construção, ou seja, na execução da obra. Das quatro cidades brasileiras que 

adotaram este conceito (Figura 2.3), apenas uma delas (São José dos Campos-SP) teve o custo 

de sua obra menor que um milhão de reais, conforme é apresentado no Anexo A. 
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Já, o urbanismo tático, a exemplo da Figura 2.4 - B, na Rua João Alfredo, em Porto 

Alegre-RS, consiste em uma técnica urbanística temporária, que objetiva a readequação do 

espaço urbano com mudanças rápidas, reversíveis e em pequena escala (WRI BRASIL, 2019; 

SANTOS et al., 2020), com o intuito de promover a ocupação do espaço público pelas 

pessoas (FINGER, 2020). A vantagem desta técnica é o custo ser relativamente baixo e com 

soluções de fácil aplicação, como: pintura de vias, muros e equipamentos; e, colocação de 

mobiliário urbano (MOREIRA, 2019). No urbanismo tático, deve-se dialogar com a 

população que será impactada e envolvê-la, tanto para sugerir propostas, quanto para fazer as 

intervenções e avaliá-las (FINGER, 2020). 

 

Figura 2.4. Comparação entre intervenções: A) Permanente e B) Com Urbanismo Tático. 

  

Fonte: A) Martins (2019) / B) Hunter (2019). 

 

A primeira implementação, entre as oito intervenções do país (Figura 2.3; Anexo A), 

ocorreu em 2017, na cidade de São Paulo, em uma área que dá acesso a estação de trem 

Berrini (Linha 09, Esmeralda), utilizando urbanismo tático. No ano de 2018, não foi realizada 

nenhuma intervenção, mas em 2019, foram implementados um projeto permanente, em uma 

rua comercial de Salvador-BA e, três projetos com urbanismo tático: uma via central 

comercial de Juiz de Fora-MG; uma rua com uso noturno intenso em Porto Alegre-RS; e, em 

Campinas-SP, em uma via com uma escola de nível fundamental. Por fim, em 2020, as três 

intervenções executadas foram do tipo permanente nas cidades de São José dos Campos-SP, 

Curitiba-PR e Niterói-RJ (WRI BRASIL, 2021).  

Para esses projetos, detalhados no Anexo A deste trabalho, quatro etapas metodológicas 

foram consideradas e são respectivamente: i) Diagnóstico, onde a estrutura e características da 

área foram observadas; ii) Elaboração do projeto, com apoio dos atores envolvidos e definição 

dos objetivos; iii) Implantação do projeto, envolvendo os atores e os recursos disponíveis; e, 

iv) Análise dos Resultados da intervenção, no curto prazo (WRI BRASIL, 2021). O 

A B 
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estabelecimento deste método, pela instituição, busca avaliar o impacto destas intervenções e 

divulgar seus resultados para a população. De maneira geral, os resultados destes foram 

positivos ao se considerar aspectos como: a aprovação da população entrevistada, que relatou 

melhorias relacionadas ao conforto e a segurança; a quantidade de sinistros de trânsito, que 

reduziram; e, a apropriação do espaço urbano, com o aumento da permanência e circulação 

das pessoas (WRI BRASIL, 2021). 

2.2 CAMINHOS SEGUROS PARA AS ESCOLAS 

A percepção do espaço urbano, dos seus elementos e da sua organização é fragmentada 

e assimilada pelo indivíduo, durante os deslocamentos, a depender de fatores como a idade, a 

condição de locomoção e os meios de transporte utilizados (GOYA, 1992). No caminho para 

as escolas, polos significativos de geração e atração de viagens, diversos indivíduos 

(estudantes, pais, funcionários e transportadores escolares) ocupam (a pé, de bicicleta, com 

veículo automotor, etc.) e percebem o espaço de formas diferentes (MONTMORENCY, 

2008; ONISHI, 2016). 

Em análise conduzida por Almeida et al. (2021), na cidade de Aparecida de Goiânia, em 

Goiás, com estudantes do 1º ao 5º ano de uma escola municipal, foi constatado, por meio da 

elaboração de mapas mentais, que aqueles que se deslocam por automóveis percebem o 

espaço urbano e sua localização de maneira mais limitada que aqueles que se deslocam a pé 

ou de bicicleta, por exemplo. O que ratifica que o meio de locomoção utilizado afeta a 

percepção espacial. 

Estes estudantes, geralmente, crianças, indivíduos com até 12 anos de idade 

incompletos e os adolescentes, pessoas com idade entre 12 e 18 anos (BRASIL, 1990), muitas 

vezes, neste percurso, não mensuram os riscos de maneira adequada; se distraem com 

facilidade; são impulsivos e imprevisíveis; possuem uma estrutura corporal mais frágil; e, 

muitas vezes, não são vistos por outros usuários, devido a sua ainda baixa estatura física 

(SANTOS; ZULUAGA, 2021; ONSV, 2018). Isso, associado a uma infraestrutura viária não 

adequada e as imprudências no trânsito, sobretudo nos horários de entrada e saída dos 

estudantes, propiciam a ocorrência de conflitos entre os diferentes usuários 

(MONTMORENCY, 2008; SANCHES et al., 2010; COELHO, 2012). No Brasil, mais de 

cem crianças morrem, por mês, em sinistros de trânsito, onde 35% das vítimas fatais 

constituem-se de usuários vulneráveis, ou seja, pedestres e ciclistas (ONSV, 2018).  

Segundo Onishi (2016), o trajeto casa-escola, que antes era efetivado a pé ou de 

bicicleta, formas de deslocamento ativas, está sendo substituído, gradativamente, pelos 
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automóveis. A utilização de meios passivos de transporte (carros, motos, vans, etc.), no 

percurso até a escola e em outras viagens, contribui para um estilo de vida mais sedentário; 

enquanto os deslocamentos a pé ou por bicicleta trazem benefícios à saúde física, mental e 

social, como a redução do sobrepeso, maior autonomia, melhor interação social e a prevenção 

de doenças crônicas, devido à prática de atividades físicas (ONISHI, 2016; PIÑEIRO, 2018).  

No entanto, a decisão sobre a escolha modal do trajeto casa-escola é influenciada, 

segundo Sanches et al. (2010), por uma série de fatores, destacando-se: a infraestrutura; o 

trânsito; a segurança pública; a distância do percurso; a idade das crianças, tal que as mais 

velhas são mais propensas a se deslocarem por meios ativos/coletivo de transporte e de 

maneira independente; e, os pais/responsáveis, em quesitos como a disponibilidade de tempo. 

Pensando em melhorar a segurança para esse deslocamento e no estímulo ao uso de 

transportes ativos, especialmente por crianças, algumas políticas públicas vêm sendo 

desenvolvidas, dentre elas, destaca-se as Rotas Seguras para a Escola (Safe Routes to School – 

SRTS), que teve início nos EUA, na década de 1990 (SAFE ROUTES PARTNERSHIP, 

[s.d.]; ONISHI, 2016). Este programa tem como intuito aplicar, de maneira integrada, os “6 

E‟s” da segurança viária – Educação (Education); Encorajamento (Encouragement); Equidade 

(Equity)
1
; Avaliação (Evaluation); Engajamento (Engagement); e, Engenharia (Engineering), 

como ilustrado na Figura 2.5 (ISIDRO, 2020). 

 

Figura 2.5. Os “6 E‟s” das Rotas Seguras para a Escola. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em Isidro (2020). 

                                                 
1
 Com base em Isidro (2020), o “E” do Esforço Legal (Enforcement) foi substituído pelo “E” de Equidade 

(Equity), pois é preciso estimular a promoção de comunidades com diferentes características das pessoas, como 

etnia, idade, raça, habilidades e renda; características essas que, de acordo com NACTO (2016), devem ser 

consideradas nos desenhos urbanos em prol do bem-estar e da saúde das pessoas. 
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Na prática, essa ação se dá por meio do financiamento de obras de melhorias no entorno 

de áreas escolares; do investimento em infraestruturas, incluindo medidas moderadoras de 

tráfego, melhoramento de calçadas, ciclovias e bicicletários; e, com campanhas de 

conscientização pública da educação para o trânsito e fiscalização (WATSON; 

DANNENBERG, 2008).  

Assim, em relação ao design de vias, ruas projetadas para crianças devem ter como 

premissa a universalidade, ou seja, serem adequadas para todos os usuários em trânsito, tal 

que, crianças, acompanhadas por um adulto ou não, se sintam seguras para se deslocar e 

ganhem visibilidade (NACTO, 2016). Dentre as necessidades das crianças e jovens que se 

espera que estas vias atendam, destacam-se (NACTO, 2019): 

 

 Pensar a partir de 95 centímetros (cm): esta ação consiste em alterar o referencial do 

nível dos olhos de um adulto visto que, devido à altura, as crianças são menos 

visíveis para os condutores e possuem uma visão mais limitada. O emprego de 95 

cm justifica-se por ser a altura média de uma criança de três anos. 

 Desincentivar veículos motorizados privados: reduzir a velocidade em áreas 

urbanas, adotando medidas moderadoras como lombadas, pardais e sonorizadores; 

estreitando a largura das vias; e, fornecendo maior segurança e infraestrutura aos 

pedestres e ciclistas. 

 Aumentar a segurança do trânsito: por meio de mudanças na infraestrutura que 

favoreçam o deslocamento eficiente por todos os meios de transporte.  

 Construir calçadas largas e acessíveis: esses elementos devem ser seguros, 

acessíveis, iluminados e bem projetados para atender as necessidades de locomoção 

e de volume de pedestres. 

 Criar espaços para jogos e aprendizagem: transformar ambientes em atrativos, 

utilizando diferentes cores, elementos interativos e mobiliários urbanos, 

oportunizando maior interação das crianças com o espaço urbano e com outras 

pessoas.   

 Providenciar infraestruturas seguras para ciclistas: implantar ou realizar a 

manutenção das infraestruturas, a fim de aumentar a segurança e a atratividade dos 

ciclistas.  

 Melhorar os cruzamentos para pedestres: distribuir corretamente as travessias, com 

bom espaçamento, distâncias curtas, em nível e sinalizadas.   
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 Diminuir a velocidade com o design: reduzir a quantidade de faixas para o trânsito 

de automóveis; intervir para o estreitamento de curvas e o uso de moderadores, 

como as chicanas. 

 Propiciar árvores e paisagismo: facilitar o contato das crianças com a natureza, com 

proteção contra poluentes e sombra.  

 Priorizar as crianças nas políticas: tanto para novas políticas, quanto para aquelas 

que estão desatualizadas. 

 

Nesse sentido, cidades brasileiras como Rio de Janeiro, Campinas-SP e Fortaleza-CE, 

preocupadas com questões de segurança no trânsito para crianças e adolescentes, criaram 

programas e projetos para intervir na infraestrutura viária de entornos escolares. Na capital 

fluminense foi criado o programa “A Caminho da Escola 2.0”; e, um projeto piloto foi 

implementado em Realengo (Figura 2.6), pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET- 

Rio), em conjunto com o ITDP Brasil - Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (ITDP BRASIL, 2021). 

 

Figura 2.6. Programa “A Caminho da Escola 2.0”, antes e depois em Realengo. 

  

Fonte: ITDP Brasil (2021). 

 

Em Fortaleza-CE, projetos como o do entorno do “Dragão do Mar” e o da “Área de 

Trânsito Calmo do Hospital Albert Sabin”, direcionados à promoção de mobilidade urbana 

sustentável e do melhor atendimento de crianças e de seus responsáveis, fizeram com que o 

município fosse mencionado como influência global, pela NACTO, no ano de 2020, em sua 

publicação Designing Streets for Kids (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2020). Ainda na 

capital do Ceará, motivada pela ciência do número de mortes por sinistros de trânsito de 

crianças entre 5 a 14 anos, a Prefeitura de Fortaleza criou o programa “Caminhos da Escola”; 

e, com apoio da NACTO e do GDCI - Global Designing Cities Initiative, implementou um 
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projeto piloto (GDCI, 2020). Este projeto, utilizando urbanismo tático, foi executado, em 

2019, no bairro Cristo Redentor, conforme é apresentado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Intervenções do projeto piloto “Caminhos da Escola” em Fortaleza-CE. 

 

Fonte: GDCI (2020). 

 

Um exemplo da utilização do conceito de Ruas Completas, direcionado ao 

deslocamento em entornos escolares, é o da Rua Custódio José Inácio Rodrigues, em 

Campinas-SP. Nesta rua há uma escola de ensino fundamental que contava com pouco espaço 

para as crianças sobre o passeio; calçadas precárias; e, desorganização do tráfego nos horários 

de entrada e saída dos estudantes (WRI Brasil, 2021). Seus 150 metros de via receberam 

medidas de intervenção, com base no urbanismo tático e nos desejos da comunidade, onde as 

calçadas foram qualificadas para gerar mais segurança viária. A Figura 2.8 ilustra um 

comparativo entre o antes e o depois dessa intervenção que obteve como resultado, a 

aprovação de 91% dos usuários e das pessoas entrevistadas (WRI Brasil, 2021).  

 

Figura 2.8. Antes e depois da intervenção de Ruas Completas em Campinas-SP. 

  

Fonte: WRI Brasil (2021). 

 



Ruas Completas no Entorno de Áreas Escolares: Uma Proposta de Estudo Piloto em Goiânia-GO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 17 
 

Assim, considerando o trânsito no entorno de áreas escolares; as características do 

programa Rotas Seguras para a Escola; e, o design urbano que traz as crianças e jovens como 

prioridade projetual, a implementação da abordagem de Ruas Completas se mostra uma 

alternativa adequada para solucionar alguns dos desafios enfrentados por estes estudantes. 

Uma vez que, se caracteriza pela busca de uma distribuição mais democrática do espaço 

urbano, com o intuito de atender as necessidades de todas as pessoas e meios de transporte, 

sobretudo do pedestre (MAROPO et al., 2020). O próximo capítulo se dedica a apresentar o 

método que esta temática será tratada e aplicada, no Setor Alto da Glória, em Goiânia. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo apresenta os materiais e o método escolhido para alcançar os objetivos 

geral e específicos, deste trabalho, estando dividido em duas seções. A primeira explica o tipo 

de abordagem e a técnica de pesquisa, enquanto a segunda apresenta o local determinado para 

a realização do estudo preliminar piloto e a estruturação do método. 

3.1 ABORDAGEM E TÉCNICA DO MÉTODO 

O propósito central desta monografia é o desenvolvimento de um estudo preliminar 

piloto que utilize elementos da conceituação de “Ruas Completas” e das “Rotas Seguras para 

a Escola”, em uma via da cidade de Goiânia, onde se localiza um complexo constituído por 

duas unidades de ensino. Para isso, é necessário realizar uma pesquisa – processo de atividade 

racional e sistematizada – que, atentando ao seu objetivo, pode ser classificada como 

descritiva, exploratória e explicativa (GIL, 2017). 

Dentre os três tipos de pesquisa, considerando o objetivo desta monografia, foi adotada 

a pesquisa exploratória visto que, segundo Lakatos e Marconi (2003), possui como finalidade 

a clarificação de conceitos, desenvolver hipóteses e intensificar a familiaridade do 

pesquisador com o problema.  

Como estratégia de pesquisa, levando em consideração o problema do trabalho, optou-

se pelo estudo de caso único. Essa estratégia se trata de uma investigação empírica, na qual se 

examina acontecimentos da atualidade, em seu contexto real, sobretudo quando não estão 

claras as limitações entre o contexto e esses acontecimentos (também chamados de 

fenômenos); de forma que, se diferencia pela capacidade de manejar diferentes evidências, 

como observações, entrevistas, documentos e artefatos (YIN, 2001).  

Quanto às técnicas de coleta e análise de dados, foram escolhidas, respectivamente, a 

técnica direta e a pesquisa qualitativa; em que será realizado um levantamento de campo, para 

a observação das características geométricas da via e do trânsito, empregando a observação 

direta intensiva e realizando entrevistas de satisfação (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

Nesse seguimento, para apreciar o conceito de Ruas Completas, suas características e os 

elementos envolvidos, procurou-se suas principais referências, na literatura nacional e 

internacional. Buscou-se a identificação das principais intervenções urbanas, baseadas nessa 

política no Brasil e no exterior e, a viabilidade de implementação dela em Goiânia; atendendo 

assim, dois dos objetivos específicos desse estudo. Posteriormente, adaptou-se as etapas 

metodológicas apresentadas por WRI Brasil (2021) para projetos do tipo para este estudo 
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piloto, são elas: i) Diagnóstico, onde a estrutura e características da área serão observadas; ii) 

Elaboração do projeto, com apoio dos atores envolvidos e definição dos objetivos; iii) 

Apresentação do projeto para os atores envolvidos, que são, de preferência, os 

moradores/trabalhadores da região e, os pais/responsáveis, estudantes, professores e 

funcionários das unidades de ensino em questão; e, iv) Análise dos Resultados da intervenção. 

Como resultado, para se alcançar as etapas estabelecidas para este trabalho, tem-se o 

fluxograma da Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Fluxograma das etapas do método deste trabalho. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Por fim, conhecendo a situação local e, com as sugestões, opiniões e informações dos 

usuários da Rua São Luís, o estudo piloto (estudo preliminar) foi elaborado. Com base neste 

resultado final é que a proposta será analisada e serão redigidas as considerações finais, 

limitações e sugestões de novos estudos oriundos deste trabalho. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

A cidade de Goiânia está localizada no estado de Goiás, na Região Centro-Oeste do 

Brasil, a aproximadamente 208 km de distância de Brasília-DF, capital do país (GOOGLE 

MAPS, 2021a). O município, cuja área territorial é de 729,296 km², foi fundado em 24 de 

outubro de 1933 e, inicialmente, projetado para 50 mil habitantes, mas, atualmente, conta com 

uma população estimada em 1.555.626 habitantes (IBGE, 2021). Possui um total de 641 
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setores regularizados e, está organizado em sete regiões administrativas (Centro, Norte, Sul, 

Leste, Oeste, Sudoeste e Noroeste), que foram estabelecidas pela Lei complementar nº 183 de 

2008 (MBI, [s.d.]; GOIÂNIA, 2008).  

O projetista de Goiânia, o arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima (1901-1943), 

apresentou em seu plano, traços do estilo barroco francês e preocupação com aspectos de 

topografia, hierarquia viária, áreas verdes e zoneamento (GOIÂNIA, [s.d.]a; DELFINO, 

2018; VIEIRA, 2012). Contudo, antes mesmo de finalizada a implantação de Goiânia, o plano 

diretor inicial passou por modificações, a partir da década de 1950, devido a fatores como o 

aumento populacional, valorização dos terrenos e a criação de novos loteamentos, que 

contribuíram para o espraiamento da cidade que; no final dos anos 1990, alcançou a 

quantidade de um milhão de habitantes (DELFINO, 2018; CINTRA, 2010).  

Esse crescimento demográfico não ocorreu apenas no município, mas também em 

cidades vizinhas; de tal maneira que, em 1999 foi instituída a Região Metropolitana de 

Goiânia - RMG, composta atualmente por 21 municípios, incluindo Goiânia (PIRES et al., 

2020; GOIÁS, 2019). Em consequência a esse aumento, emergiram vários problemas, 

relacionados a questões do uso do solo, saúde, educação, trânsito, transporte urbano, geração 

de emprego e outros (ABREU; PELÁ, 2015; CINTRA, 2010).  

No que se refere ao trânsito, de acordo com dados do Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN, 2020), no ano de 2020, Goiânia apresentava uma frota de 1.230.339 

veículos; ocupando a sexta posição no ranking de comparação da quantidade de veículos, 

entre municípios do país; e, com um índice de 0,80 veículos por habitante (IBGE, 2021). 

Nesse mesmo ano, 394 pessoas perderam a vida no trânsito do município, sendo que, entre 

elas, 109 pessoas tinham entre cinco e 29 anos de idade (BRASIL, 2020). Dados como esses, 

ratificam que a mobilidade da cidade demanda mais atenção, planejamento, segurança e 

infraestruturas que contemplem os diferentes meios de transporte.  

Uma das formas de repensar a mobilidade é a implementação de projetos de ruas 

completas. Goiânia se juntou ao RNMBC, em dezembro de 2019, para estimular este tipo de 

projeto, todavia, o município ainda não desenvolveu nenhum projeto-piloto ou intervenção do 

tipo (WRI BRASIL, 2021). Nesse sentido, o intuito deste trabalho é desenvolver um estudo 

preliminar piloto para o município, com foco em arredores escolares.  

Com base nesta premissa, o local escolhido como objeto de estudo foi a Rua São Luís, 

localizada no Setor Alto da Glória, na Região Sul da capital (Figura 3.2). Nela, na quadra 10, 

existe um complexo educacional da rede municipal, constituído pela Escola Municipal (EM) 

Izabel Esperidião Jorge e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alto da Glória. 
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Além de aspectos como a localização e características da via, para a determinação desse local 

foi considerada a existência de instituições de ensino públicas e dependências municipais. Há 

no município, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME, s.d.), um total de 357 

instituições de ensino públicas, das quais 165 são escolas, 188 CMEIs e quatro são de 

atendimento especial. O fato do complexo educacional da Rua São Luís ser composto por 

duas unidades distintas agregadas, bem como seu posicionamento no centro da quadra, 

contribuíram para a definição dessa rua como objeto de estudo.  

 

Figura 3.2. Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir de IBGE (2020), por meio da ferramenta ArcMap Estudante. 
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A respeito das etapas de ensino ofertadas, de acordo com o Censo Escolar da Educação 

Básica de 2020 (INEP, 2021), a EM Izabel Esperidião Jorge (Figura 3.3 - A) oferece as fases 

de pré-escola; do 1º ao 6º ano do nível fundamental; e, no período noturno, o EJA (Educação 

de Jovens e Adultos). Já, o CMEI Alto da Glória (Figura 3.3 - B) funciona em período 

integral, atendendo as etapas de educação infantil creche e pré-escola, para crianças com 

idade entre dois e quatro anos e onze meses (GOIÂNIA, [s.d.]b).  No APÊNDICE A - 

CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES DOS OBJETOS DE ESTUDO SOB ANÁLISE. 

deste trabalho, o quantitativo de estudantes de cada unidade, por idade, série e sexo, no ano de 

2020, é detalhado em quatro tabelas. 

 

Figura 3.3. A) EM Izabel Esperidião Jorge / B) CMEI Alto da Glória. 

   

Fonte: Autora (2022). 

 

Quanto à via, a extensão total da Rua São Luís, segundo o Google Maps (2021b), é de 

590 metros, a começar na interseção com a Rua Teresina até seu encontro com a Rua Recife. 

Desses, um trecho de 300 metros, entre a Avenida São João e a Rua Recife (Figura 3.4), foi 

priorizado para ser trabalhado com mais detalhes. Essa escolha foi motivada pelo fato do 

trecho, equivalente a duas quadras urbanas, ser o mais lindeiro ao complexo educacional. 

Ao considerar as definições da classificação viária do CTB (Código de Trânsito 

Brasileiro), a Rua São Luís pode ser classificada como uma via urbana coletora secundária, 

que é responsável pela coleta/distribuição do trânsito direcionado à entrada ou saída de vias 

arteriais e/ou de trânsito rápido (CTB, 1997). Todavia, em alguns softwares como o QGis e no 

site OpenStreetMap, essa rua recebe a classificação de via local. A Rua São Luís está próxima 

a um dos principais centros comerciais da cidade, o Flamboyant Shopping Center (Figura 

3.4), dá acesso à Rua Recife, via arterial de 2ª categoria e, se encontra a menos de 500 metros 

de distância da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), uma via arterial de grande importância 

para a logística nacional (CTB, 1997; GOIÂNIA, 2007).    

A B 
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Figura 3.4. Vias e estabelecimentos no entorno do objeto de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora utilizando a ferramenta ArcMap Estudante (2022). 

 

No que se refere às dimensões, a caixa viária da Rua São Luís, ou seja, a distância 

definida em projeto entre os dois alinhamentos prediais, em oposição, possui cerca de 17,90 

metros; sendo, 7,90 metros de largura da via de rolamento e dois passeios, com arborização e 

larguras de 5,20 metros e 4,80 metros – conforme é apresentado no corte da Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Corte Esquemático da Rua São Luís. 

 
Fonte: Autora (2022). 
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Para atender aos objetivos deste trabalho e aos anseios dos envolvidos, que utilizam esta 

via diariamente, foram elaborados questionários para levantamento da satisfação dos usuários. 

Não foram coletados dados pessoais como nome, telefone e endereço; apenas o gênero e a 

faixa etária. O intuito destes era de coletar dados relacionados à frequência de uso da Rua São 

Luís; percepção acerca de alguns de seus elementos; meios de transportes mais utilizados, o 

desejo de permanecer com esse meio; e, sugestões de melhorias para o local. Três 

questionários foram desenvolvidos sendo eles direcionados aos responsáveis/pais dos alunos 

(Apêndice B), aos funcionários do complexo educacional (Apêndice C) e, aos transeuntes da 

Rua São Luís (Apêndice D). A aplicação destes questionários deu-se de maneira presencial e 

os seus resultados tratados (geração de gráficos e tabulações) com apoio do Microsoft® 

Excel®. 

Estes questionários foram complementados com uma série de visitas técnicas para a 

realização de levantamentos físicos (uso do solo, paisagismo, mobiliário urbano, gabaritos, 

sinalização, defeitos nos pavimentos, condições das calçadas, caminhabilidade, dentre outros) 

e contagem volumétrica de veículos e pedestres. Para tal, contou-se com o Mapa Digital Fácil 

de Goiânia e imagens do Google Earth Pro. Pela necessidade de um aprofundamento 

metodológico maior, a „Contagem Volumétrica de Tráfego‟; as „Condições das Calçadas e o 

Índice de Caminhabilidade (iCam)‟; e, a „Análise do Pavimento Rodoviário‟ são 

apresentadas, separadamente, na sequência deste trabalho. Todos estes procedimentos foram 

adotados para embasar as medidas projetuais que foram adotadas no estudo preliminar que é 

apresentado no Capítulo 4.   

3.2.1 Contagem Volumétrica de Tráfego 

Com interesse em identificar, no entorno do complexo educacional, os movimentos 

mais realizados; o volume de tráfego; e, os tipos de veículos mais utilizados, foi proposta uma 

contagem volumétrica nos três cruzamentos compreendidos ao trecho de observação (Figura 

3.6). Tendo em conta que esta análise de tráfego não constitui um dos objetivos centrais do 

trabalho, a aplicação não primou por um nível de precisão elevado; de modo que, foi 

programada para acontecer uma única vez. A contagem volumétrica foi direcional e 

classificatória, em que fossem observados as direções e os tipos de veículos, tal que, estes 

incluíam apenas quatro classes, a saber: carros, caminhonetes e pick-up (Tipo A); ônibus, 

caminhões, vans, microônibus (Tipo B); motocicletas (Tipo C); e, bicicletas (Tipo D). Três 

pontos de contagem foram estabelecidos (Figura 3.6), de forma que a pesquisa fosse feita de 
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maneira manual e simultânea, por três pessoas, portando como equipamentos um formulário 

(Apêndice E), prancheta, caneta e um smartphone, para a função de cronômetro.  

Na Figura 3.6 são apresentados ainda os movimentos propostos para cada ponto de 

coleta de dados, onde, observa-se que os possíveis sentidos de circulação no Ponto A e no 

Ponto B são quatro; e, no Ponto C, é disponível apenas um sentido. Para esta análise adotou-

se as unidades de veículos totais, de forma que, não houve a padronização para a unidade de 

veículos de passeio, que pondera um fator de equivalência para o tipo do veículo. Depois de 

realizada essa etapa, os dados devem ser tabulados.  

 

Figura 3.6. Pontos de coleta da pesquisa de tráfego e movimentações nos cruzamentos.  

 
Fonte: Autora (2022).  

 

Ao se projetar um componente para o sistema viário é importante considerar que a 

quantidade de veículos que se desloca sobre uma via apresenta variações ao longo do tempo 

(DNIT, 2006). De modo que, para identificar a uniformidade do fluxo de veículos nos 

intervalos examinados, o Fator Hora Pico (FHP), em cada um dos cruzamentos, deve-se 

calcular utilizando a Equação (1). 

 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑉𝐻𝑃

𝑁 × 𝑉𝑚á𝑥
 (1) 

 

Sendo: 

FHP: Fator Hora Pico; 

VHP: Volume Horário de Pico; 

N: Quantidade de Intervalos; e, 

𝑉𝑚á𝑥 : Volume do período com maior fluxo de tráfego dentro da hora de pico. 



Ruas Completas no Entorno de Áreas Escolares: Uma Proposta de Estudo Piloto em Goiânia-GO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 26 
 

3.2.2 Condições das Calçadas e o Índice de Caminhabilidade (iCam) 

Para a investigação das condições do espaço direcionado aos pedestres, no trecho de 

estudo, o passeio foi dividido em quatro Segmentos de Calçada (SC) numerados, conforme a 

Figura 3.7. Consideraram-se os limites físicos de início e término da Rua São Luís, entre a 

Avenida São João e a Rua Recife. Estes foram analisados por meio de análises descritivas, 

após levantamentos físicos e fotográficos in loco. 

  

Figura 3.7. Especificação dos segmentos de calçada em análise. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Já, para o Índice de Caminhabilidade (iCam), se propôs que os mesmos segmentos 

apresentados, na Figura 3.7, fossem analisados levando em consideração a NBR 9050 

(ABNT, 2015) e as normativas do município. Segundo Mobilize (2019), a caminhabilidade 

consiste em uma medida que visa avaliar, de maneira qualitativa e quantitativa, o quanto o 

ambiente urbano é adequado e atrativo para pedestres, de diferentes idades e habilidades. 

Existem vários indicadores para realizar essa avaliação, todavia, para esta pesquisa, adotou-se 

o iCam do ITDP Brasil, por ser uma ferramenta gratuita e de livre acesso. O iCam do ITDP 

Brasil foi lançado, originalmente, em 2016, revisado e aperfeiçoado para a sua segunda 

versão, publicada em 2018 (ITDP BRASIL, 2019). Nele, um total de 15 indicadores são 

observados, estando estes agrupados em seis categorias, como mostra a Figura 3.8 

(CARVALHO, 2018; ITDP BRASIL, 2019).  
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Figura 3.8. Categorias e indicadores de caminhabilidade do iCam - ITDP Brasil. 

 

Fonte: Organizado pela Autora com base em ITDP Brasil (2019). 

 

Para cada indicador e para cada categoria há uma pontuação, conforme a Tabela 3.1 

(ITDP BRASIL, 2019; MARQUES, 2018). Este método foi escolhido para ser adotado na 

apreciação da caminhabilidade da Rua São Luís, contudo, de forma a dar agilidade aos 

levantamentos, optou-se por não utilizar os formulários específicos, simplificando as análises.  

 

Tabela 3.1. Pontuação atribuída a cada indicador e categoria do iCam. 

Indicador Categoria 

Pontuação Significado Pontuação e Significado 

3 Ótimo Ótimo = 3 

2 Bom 2 ≤ Bom < 3 

1 Suficiente 1 ≤ Suficiente < 2 

0 Insuficiente Insuficiente < 1 

Fonte: Organizado pela Autora com base em ITDP Brasil (2019). 

 

Para a aplicação do iCam, foi utilizada a planilha de cálculo, disponibilizada pelo ITDP 

Brasil (2019), que contempla fórmulas de modo que, após a adição dos dados, ela retorna os 

resultados de cada indicar, categoria e do iCam total. Entre os dados que devem ser inseridos 

na planilha estão: extensão e dimensões dos segmentos de calçadas; características físicas, de 

uso e ocupação desses segmentos; distâncias até os pontos de embarque e desembarque mais 

próximo; tipologia da via; fluxo de pedestres, em dois períodos; e, arborização, poluição 

sonora e limpeza do local.  
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3.2.3 Análise do Pavimento Rodoviário 

Estrutura composta por múltiplas camadas, com diferentes espessuras e tipos de 

materiais, o pavimento é classificado, de maneira geral, em rígido e flexível; em que, uma das 

suas funções é propiciar conforto e segurança, por meio da melhoria nas condições de 

rolamento (BERNUCCI et al., 2008). A fim de avaliar de maneira funcional e objetiva as 

condições do pavimento rodoviário, o Índice de Gravidade Global (IGG) foi adotado.  

O método do IGG demonstra a condição do pavimento por meio de um número; 

caracterizando-o como uma metodologia objetiva (CNT, 2017), cujos parâmetros são 

determinados pela norma DNIT 006/2003- PRO (DNIT, 2003b). Ao longo da sua vida útil, 

devido ao tráfego de veículos e intempéries, o pavimento passa um processo de degradação 

que promove a aparição de patologias, que correspondem a defeitos estruturais e funcionais 

(ALMEIDA, 2014). No Anexo B é apresentado um resumo dos defeitos catalogados pela 

norma 005 do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT, 2003a). 

Para aplicar o IGG, no trecho de estudo, foi proposta a segmentação em 15 estacas – 

sendo que, cada uma corresponde a 20 metros – mais a inicial. A realização da avaliação das 

condições é de maneira amostral, nas ditas estações inventariadas; que, possuem seis metros 

de extensão e uma largura equivalente à faixa analisada e, se posicionam no meio da estaca, 

ou seja, três metros antes e três após a estaca. Além disto, essas estações são demarcadas de 

maneira intercaladas entre os bordos da pista. A Figura 3.9 esboça a representação do Plano 

Amostral proposto, que teve início no bordo direito da pista de rolamento. 

 

Figura 3.9. Plano amostral para análise de pavimento da Rua São Luís. 

 
Fonte: Autora (2022). 
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Para a identificação das patologias utilizou-se a observação visual, exceto a verificação 

dos afundamentos de trilho de roda; que, pela norma DNIT 006/2003- PRO (DNIT, 2003b) é 

verificado com uma treliça de alumínio, mas esta foi substituída por um cabo de rodo de 

madeira e uma régua. Os demais materiais necessários para a execução do método do IGG 

consistem em: uma trena manual, para a medição das estacas e das estações; giz, para 

demarcar a área de cada estação inventariada; fita adesiva crepe, marcando cada estaca; e, 

smartphone, para registrar as condições superficiais do pavimento. 

Consecutivo à coleta dos dados, uma triagem deve ser elaborada de forma que, quando 

há sobreposição de defeitos do mesmo tipo, na mesma estação, deve se considerar a mais 

crítica. Feito isso, a frequência absoluta de cada defeito deve ser contabilizada e, valendo-se 

do fator de ponderação, disponível na norma DNIT 006/2003- PRO (DNIT, 2003b), o Índice 

de Gravidade Individual (IGI) pode ser calculado, conforme a Equação (2). 

 

𝐼𝐺𝐼 = 𝐹𝑅 ∗ 𝑓𝑝                                                           (2)         

 

Em que: 

IGI: Índice de Gravidade Individual; 

FR: Frequência Relativa; e, 

 𝑓𝑝 : Fator de Ponderação. 

 

O cálculo do IGI dos afundamentos de Trilho de Roda Interno (TRI) e Externo (TRE) 

depende da média e da variância dos valores obtidos em todas as estações, tal que as flechas 

da média aritmética (F), Equação (3) e da variância (FV), Equação (4) apresentam diferentes 

condições: 

 

𝐹 =  [𝑚é𝑑 (𝑇𝑅𝐼)  +  𝑚é𝑑(𝑇𝑅𝐸)]/2                                   (3) 

 

Onde: 

IGI = (F x 4/3) quando F ≤ 30; e, 

IGI = 40 quando F > 30. 

 

𝐹𝑉 =  [(𝑇𝑅𝐼𝑣)  +  (𝑇𝑅𝐸𝑣)]/2     (4) 

 

Onde: 

IGI = FV quando FV ≤ 50; e, 

IGI = 50 quando FV > 50. 
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Com o IGI de cada patologia, o IGG é calculado por meio da Equação (5) e, as 

condições do pavimento são determinadas segundo seu resultado, seguindo os limites 

apresentados na Tabela 3.2. 

 

𝐼𝐺𝐺 = 𝐼𝐺𝐼 (5)   

 

Tabela 3.2. Condições do pavimento em função do IGG. 

Conceitos Limites de IGG 

Ótimo 0 - 20 

Bom 21 - 41 

Regular 41 - 80 

Ruim 81 -160 

Péssimo maior que 160 

Fonte: DNIT (2003b). 

 

Conforme a Figura 3.1, com a identificação do método para a execução do diagnóstico 

da área de estudo e a formulação dos questionários de satisfação dos usuários, parte-se para os 

resultados desta pesquisa, ou seja, o diagnóstico da área e a elaboração do estudo preliminar 

piloto. Estes são apresentados no capítulo que se segue. 

  



Ruas Completas no Entorno de Áreas Escolares: Uma Proposta de Estudo Piloto em Goiânia-GO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 31 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o contexto atual da Rua São Luís, a partir 

dos métodos descritos e apresentados no „Capítulo 3‟ e das informações coletadas dos atores 

que utilizam a via. Posteriormente, é apresentada a proposta de um estudo preliminar piloto 

que intenta tornar a rua em questão mais completa e, por fim, são discutidos os resultados 

alcançados.  

4.1 LEVANTAMENTO DO CONTEXTO URBANO 

Com a finalidade de conhecer o contexto urbano da Rua São Luís e identificar aspectos 

como a sua ocupação, características das edificações e qual a movimentação de pessoas e 

veículos; foram realizadas visitas ao local, utilizando os procedimentos metodológicos 

descritos no capítulo anterior. 

Lindeiros ao objeto de estudo, há uma quantidade 44 de lotes, distribuídos em cinco 

quadras. No local, há ainda duas áreas públicas municipais, sendo uma destinada à Praça 

Triângulo e, a outra, para as instituições de ensino focos deste trabalho, a EM Izabel 

Esperidião Jorge e o CMEI Alto da Glória. O mapa de uso e ocupação do solo, apresentado na 

Figura 4.1, elaborado após levantamento in loco, permite observar que o uso predominante da 

via é o residencial, com um pequeno número de imóveis comerciais. Destaca-se também, que 

alguns lotes foram unificados, ou seja, remembrados e que apenas dois não apresentam 

edificações. O correspondente a Praça do Triângulo, uma área de lazer, formado pelo 

polígono entre as ruas São Luís, Fortaleza e Salvador; e, o segundo, na esquina da Rua São 

Luís com a Av. São João, que está sendo utilizado como estacionamento. 

Na mesma Figura 4.1 destaca-se também, o mapa de gabaritos apenas dos imóveis que 

fazem frente à Rua São Luís. É possível notar que, de maneira geral, não há uma 

uniformidade entre as construções. Observando-se só os lotes limítrofes à Rua São Luís, em 

duas das cinco quadras, há apenas edificações horizontais, ou seja, com apenas um 

pavimento, que foram classificados como térreas, na legenda. Entre as edificações que 

possuem mais de dois pavimentos, os que possuem 15 ou mais pavimentos são os mais 

encontrados. Esta característica acompanha o resto do Setor Alto da Glória, um bairro 

marcado pela sua valorização e pela verticalização, fruto do interesse da classe média/alta 

goianiense. Para a elaboração deste mapa, determinadas áreas como garagens, halls de entrada 

e espaço de lazer; mesmo sendo componentes de um imóvel com um gabarito diferente, 

receberam classificações correspondentes à maior quantidade de pavimentos apresentada. 
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Figura 4.1. Mapas da Rua São Luís quanto ao uso e ocupação do solo e ao gabarito das edificações. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Quanto à arborização, a via conta com vários exemplares, de portes variados, em toda a 

sua extensão. Estes exemplares foram levantados, sem a identificação botânica da espécie e 

são apresentados na Figura 4.2. Esta arborização, que beneficia a circulação de pedestres, 

minimizando o efeito do calor da capital de Goiás, por outro lado, em alguns pontos, no 
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período noturno, dificulta a iluminação da via e dos passeios. O sistema de iluminação pública 

se caracteriza por um arranjo unilateral, com braços e luminárias, projetados sobre a via. A 

iluminação é realizada com lâmpadas a vapor de sódio, que emitem uma luz de cor amarelada. 

Todo o posteamento da via foi levantado e é apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Mapas de distribuição da arborização e dos postes da Rua São Luís. 

 
Fonte: Autora (2022). 
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Quanto à via, a mesma possui sentido único de circulação viária e duas faixas de 

rolamento, em que os veículos costumam estacionar dos dois lados da rua; de modo que, a 

circulação efetiva ocorre apenas no meio da via de rolamento. Isso se deve ao fato de que há 

placas de trânsito - indicando parada e estacionamento proibido - apenas do lado esquerdo da 

Rua São Luís, na extensão entre a esquina com a Rua João Pessoa, até a faixa de pedestres, 

em frente ao complexo escolar em análise. Quanto à sinalização horizontal da via, esta deixa a 

desejar; visto que, em toda a sua extensão há apenas uma faixa de travessia para pedestres, 

localizada em frente à escola, a qual a sinalização indicativa está apagada. 

Em toda a sua extensão, ao longo de sete cruzamentos, desde a Rua Teresina até a Rua 

Recife, a Rua São Luís apresenta calçamento segregado da faixa de rolamento. Todos estes 

cruzamentos apresentam travessias em nível e não são semaforizados. Um dos motivos da 

ausência de uma sinalização mais eficaz é decorrente da ausência de transporte público. A 

Rua São Luís não é servida por nenhuma linha de ônibus, de modo que, os pontos de 

embarque e desembarque – de ônibus convencionais – mais próximos, se localizam na Rua 

Teresina e na Rua Recife, vias perpendiculares a mesma. Para aprofundar esta questão, como 

apresentado no Capítulo 3, foi feita uma contagem volumétrica de tráfego, que é apresentada 

na sequência. 

4.1.1 Contagem Volumétrica de Tráfego 

A contagem volumétrica de tráfego da Rua São Luís, conforme a Figura 3.6, ocorreu no 

dia 17 de maio de 2022, uma sexta-feira, no horário de entrada dos alunos do turno matutino, 

no intervalo das 06:45h às 07:45h. Como apresentado, a análise de tráfego não constitui um 

dos objetivos centrais deste trabalho, assim, a aplicação não primou por um nível de precisão 

elevado; se restringindo a um único levantamento.  

Todas as intersecções do objeto de estudo são em nível e controladas por ordem de 

prioridade, definidas com sinalizações horizontais e/ou verticais (sem semáforos). Após a 

aplicação do método apresentado, anteriormente, constatou-se que o maior volume de 

veículos foi contabilizado no Ponto A - não só de maneira geral, na hora investigada, mas em 

todos os intervalos de 15 minutos cada (Figura 4.3). Observou-se também, que há uma 

discrepância considerável no número de veículos entre os pontos de coleta, de forma que, o 

primeiro intervalo (entre às 6:45-7:00h), foi o mais homogêneo. Essa homogeneidade 

demonstra a permanência dos veículos na Rua São Luís; e, pode indicar a sua utilização 

justamente no período de entrada dos alunos nas instituições e/ou também que muitas pessoas 

se deslocam em direção a outras atividades, como o trabalho. 
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Figura 4.3. Variações na hora pico em cada ponto de coleta. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

No tocante aos tipos de meios de transporte, a Figura 4.4 traz um quantitativo 

constatado na hora analisada, em cada um dos locais de coleta; expondo assim a 

predominância dos veículos motorizados individuais, sobretudo do Tipo A, que correspondem 

aos carros, caminhonetes e pick-ups. Verificaram-se, in loco, veículos trafegando na 

contramão e ciclistas (Tipo D) no contrafluxo. Para uma área com presença considerável de 

crianças circulando e sinalização deficitária, este dado mostrou-se preocupante. 

 

Figura 4.4. Volume em cada ponto de coleta, por tipo de veículo.  

 

Fonte: Autora (2022). 
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Particularizando cada uma das intersecções, no Ponto A foram contabilizados 864 vph, 

dos quais, a maioria teve como origem a Rua São Luís e a Avenida São João como destino. 

Neste, como é exibido na Figura 4.3, o intervalo com maior volume foi o entre 07:15-07:30h, 

quando foram contabilizados 268 veículos. No Ponto B, um total de 809 veículos foram 

contados no horário da pesquisa, sendo que, a maioria partiu e permaneceu na Rua São Luís. 

Já, no Ponto C de coleta, foram verificados 363 vph, fluxo maior que o recebido no Ponto B, 

evidenciando as entradas e saídas dos veículos nos imóveis. 

A fim de verificar a flutuação do volume de veículos na hora de análise, a Equação (1) 

foi aplicada e o FHP dos pontos A, B e C, encontrados. Os valores encontrados foram, 

respectivamente, 0,81; 0,86; e, 0,81, valores considerados comuns/normais para áreas 

urbanas, nas quais o FHP possui uma variação de 0,80 a 0,98 (DNIT, 2006). Segundo o DNIT 

(2006), comumente os valores verificados para esse fator se encontram no intervalo de 0,75 a 

0,90; somente quando o FHP é superior a 0,95 que o fluxo de veículos é considerado elevado, 

o que não é o caso da Rua São Luís.  

4.1.2 Condições das Calçadas e o Índice de Caminhabilidade (iCam) 

Para a investigação das condições físicas dos passeios, os Seguimentos de Calçada (SC) 

apresentados na Figura 3.7, definidos no capítulo anterior, após levantamentos físicos e 

fotográficos in loco, têm seus resultados apresentados na sequência, por meio de análises 

descritivas:  

Segmento de Calçada 1 (SC1): O passeio do SC1 tem pavimentação uniforme, visto 

que, toda a face da quadra corresponde à fachada de um edifício residencial. Seu revestimento 

é em pedras e possui uma largura de 4,80 metros e uma faixa livre com valores variáveis, em 

que, a largura crítica é de 1,10 metros. Foi verificada a presença de piso tátil de alerta e 

direcional.  Com largura variável, na extensão longitudinal da faixa de serviço, foram 

levantadas oito árvores; três postes de energia; um rebaixo da calçada com 0,95 metros de 

comprimento; e, na esquina com a Rua João Pessoa, uma placa de sinalização viária, 

indicando sentido proibido. Em cada uma das esquinas desse segmento, existem duas bocas 

de lobo, cujas tampas estão danificadas. Na parte externa de seu muro, o edifício deste SC, 

instalou pontos de iluminação. Além disso, há uma faixa de acesso com vegetação e grama.  

Segmento de Calçada 2 (SC2): O passeio do SC2, com largura de 4,80 metros, não 

possui toda sua extensão pavimentada. Apresenta um número significativo de buracos e um 

desnível de 0,70 metros, entre a divisa do edifício e a EM Izabel Espiridião Jorge. Foi 

verificado que há um rebaixamento com piso tátil de alerta e direcional, no acesso de 
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pedestres dessa escola, em frente à faixa de pedestres. A faixa livre é superior a 2,00 metros 

de largura, em que há piso tátil apenas em frente ao lote de esquina com a Rua Recife e no 

lote ao lado, contudo, neste último, tanto o piso quanto o pavimento estão deteriorados. A 

faixa de acesso é pavimentada em quase toda extensão, exceto em frente ao CMEI Alto da 

Glória e, em frente à escola, onde há um canteiro paisagístico com largura de 50 centímetros. 

Na faixa de serviço foram levantadas 16 árvores; dois postes de energia; cinco placas de 

trânsito; uma lixeira; e, um rebaixo de calçada. 

Segmento de Calçada 3 (SC3): Neste segmento, há sete lotes com uso variando entre o 

residencial e o comercial. A calçada, em material antiderrapante, em sua maioria (com 

exceção de um estabelecimento que utiliza piso cerâmico), possui 5,20 metros de largura e 

não é uniforme. A largura crítica da faixa livre é de 1,20 metros. Em toda a extensão, há um 

total de 12 árvores, de diferentes portes e espécies; sete lixeiras; seis postes de luz; e, quatro 

placas de trânsito, estando algumas afixadas nestes postes. De modo geral, não é possível 

distinguir as dimensões das faixas de serviço, livre e de acesso, porque elas apresentam 

variações entre as propriedades. Encontram-se ainda dois canteiros paisagísticos, estando um 

localizado no meio da quadra e o outro na esquina com a Avenida São João.  

Segmento de Calçada 4 (SC4): Neste segmento há nove lotes, alguns foram 

remembrados. A calçada dessa seção não é homogênea (há partes deterioradas), conta com 

5,20 metros de largura e apresenta piso tátil em alguns trechos. Foram levantados oito postes 

de luz, sendo um de madeira; seis lixeiras; 18 árvores; três placas de sinalização; duas guias 

rebaixadas; e, alguns tocos de árvores. Em relação à faixa livre, a largura crítica é de 2,20 

metros; contudo, um dos comércios, ocupa toda a calçada com mesas e cadeiras. 

Todos os levantamentos físicos realizados, para a descrição destes segmentos de 

calçadas, foram registrados em figuras (mapas), que são apresentadas na sequência. Nas 

Figura 4.5 e Figura 4.6 são registradas as espécies vegetais, o posteamento, canteiros, bocas 

de lobo, pavimentos táteis, grelhas, obstáculos, rampas, acessos de veículos, placas de 

sinalização, dentre outros itens. A distribuição destes elementos ratifica que há uma falta de 

planejamento no desenho urbano local, que a Rua São Luís não apresenta uma preocupação 

com a democratização de seus espaços e uma acessibilidade universal. Estes levantamentos 

reforçam a importância de que um novo projeto seja concebido, de forma a atender os 

conceitos de „Ruas Completas‟ e dos „Caminhos Seguros para à Escola‟, de forma a 

beneficiar os seus usuários e transeuntes.  
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Figura 4.5. Posteamento e Paisagismo dos segmentos levantados. 

 
Fonte: Autora (2022). 
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Figura 4.6. Mobiliário urbano dos segmentos levantados. 

 
Fonte: Autora (2022). 
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Quanto ao iCam, ao empregar a ferramenta do ITDP Brasil (2019), no trecho analisado 

da Rua São Luís, entre a Avenida São João e a Rua Recife, diferentes aspectos que 

influenciam o deslocamento a pé foram observados. Conforme a Figura 4.7, o trecho em 

análise alcançou um iCam de 1,24 pontos, que se enquadra como suficiente. O resultado deste 

índice permite observar que dos 15 indicadores analisados, quatro são insuficientes, nenhum é 

ótimo, dois apenas são considerados bons e a maioria (nove) é considerada suficiente.  

Quando analisadas as seis categorias, cinco são classificadas apenas como “suficientes” e a 

“mobilidade” é considerada insuficiente. Este resultado, de iCam 1,24, mostra que a proposta 

de implementar uma via completa, na Rua São Luís, pode trazer mudanças significativas de 

melhoria do índice de caminhabilidade.  

 

Figura 4.7. Resultados obtidos com a ferramenta iCam – ITDP Brasil. 

 
Fonte: Autora (2022). 



Ruas Completas no Entorno de Áreas Escolares: Uma Proposta de Estudo Piloto em Goiânia-GO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 41 
 

4.1.3 Análise do Pavimento Rodoviário 

A análise do pavimento rodoviário foi realizada em um domingo, no período da manhã, 

com apoio da planilha do DNIT 005 (DNIT, 2003a), reproduzida no Anexo C. O método foi 

seguido conforme a descrição apresentada no Capítulo 3.  

Primeiramente, foi identificado o tipo de pavimento. A Rua São Luís conta com um 

pavimento do tipo flexível, também conhecido como asfáltico; onde, à composição do 

revestimento consiste, basicamente, em uma mistura de ligantes asfálticos e agregados.  

Após, foi efetivada a identificação visual dos defeitos no pavimento asfáltico do trecho 

em estudo, utilizando a norma DNIT 006/2003-PRO (DNIT, 2003b) como suporte. Um 

resumo dos resultados obtidos é apresentado na Tabela 4.1. Nela, há a frequência absoluta e 

relativa de cada defeito; o fator de ponderação, disponibilizado pela norma; o Índice de 

Gravidade Individual (IGI); a média e a variância dos afundamentos de Trilho de Roda 

Interno (TRI) e Externo (TRE); as flechas da média e variância; e, por fim, o Índice de 

Gravidade Global (IGG). O valor numérico do IGG alcançado foi de 158,83 que, a partir dos 

limites declarados na Tabela 3.2, é conceituado como „Ruim‟; ou seja, o estado do pavimento 

do trecho de estudo na Rua São Luís, com base no que foi observado nas estações 

inventariadas, enquadra-se como não satisfatório. 

 

Tabela 4.1. Resultados alcançados com a aplicação do método do IGG. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Examinando a frequências dos defeitos, após a triagem (Tabela 4.1), constata-se que há 

desgastes em todas as estações voluntariadas. Estes defeitos consistem na perda dos 

agregados da superfície do revestimento, que ocorrem de maneira progressiva, decorrente do 

Tipo Frequência Relativa
Fator de 

Ponderação

Índice de Gravidade 

Individual

1
75,00% 0,2 15,00

2 12,50% 0,5 6,25

3 0,00% 0,8 0,00

4 6,25% 0,9 5,63

5 37,50% 1,0 37,50

6 0,00% 0,5 0,00

7 100,00% 0,3 30,00

8 56,25% 0,6 33,75

9 Média TRI → 4,88 Média TRE → 4,00 F = [méd (TRI) + méd(TRE)]/2 e mm   → 4,44 5,92

10

Variância TRI 

(TRIv) →
29,18

Variância TRE 

(TREv) → 
20,40 FV = [méd(TRIv) + méd(TREv)]/2  → 24,79 24,79

IGI = FV quando FV <= 50

IGI = 50 quando FV > 50

IGI = (F x 4/3) quando F <= 30

Índice de Gravidade Global 

= ∑IGI
158,83 IGI = 40 quando F > 30

O, P, E 6

EX 0

D 16

R 9

Número de Estações 

Inventariadas (N)
16

Natureza do Defeito Frequência Absoluta

(FC1) F, TTC, TTL, 

TLC, TLL, TRE 12

(FC2) J, TB 2

(FC3) JE, TBE 0

ALP, ATP, ALC, ATC 1
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próprio tráfego (DNIT, 2003a). Os outros defeitos com maiores frequências foram, 

respectivamente, as fendas do tipo leve (FC1) e os remendos. O bloco das fendas inclui tanto 

as fissuras quanto as trincas que, por sua vez, podem ser isoladas ou em blocos e são divididas 

em classes, segundo a sua gravidade; contudo, as mais frequentes se enquadram no tipo mais 

leve (FC1), sem erosão nas bordas e com aberturas inferiores a um milímetro (BERNUCCI et 

al., 2008).  

O defeito que apresentou o maior número de IGI pertence ao bloco outros defeitos 

(Anexo B) que, inclui ondulações, panelas e escorregamentos. Isso porque, mesmo não sendo 

tão recorrente, o fator de ponderação para defeitos dessa natureza é maior. A Figura 4.8 exibe 

algumas das patologias verificadas nas estações inventariadas; tais como: escorregamento, 

com o deslocamento do revestimento asfáltico em um local onde existe um remendo; trinca 

transversal curta, que é do tipo FC1; desgaste; panela, também conhecida como buraco; e, 

remendo, que se resume no preenchimento com massa asfáltica de defeitos como buracos e 

que podem ser executados de maneira profunda ou superficial (DNIT, 2003a).  

 

Figura 4.8. Exemplos de defeitos no pavimento do trecho de estudo. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

A abordagem de ruas completas visa atender a necessidade de todos aqueles que 

utilizam a via e, mesmo os condutores e passageiros de veículos motorizados individuais que 

não são prioridade nesse modelo. Ao considerar o uso da Rua São Luís e a presença das 

instituições de ensino, essa etapa de analisar e aspirar um pavimento seguro e confortável aos 

seus usuários é importante.   
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4.1.4 Percepção dos Usuários da Rua São Luís 

A fim de conhecer a opinião/percepção dos usuários da Rua São Luís, foram aplicados 

os questionários presenciais elaborados e apresentados no Capítulo 3. Foi-se a campo em três 

dias distintos, em diferentes horários; sendo que, em dois deles, a aplicação foi feita próximo 

aos horários de saída dos estudantes das unidades de ensino (11:15h e 17:00h) para atender 

aos responsáveis/pais (Apêndice B). A outra aplicação, diferentemente, ocorreu durante o fim 

de semana, visando um maior alcance dos transeuntes (Apêndice D), presumindo que a 

maioria destes estaria mais disponível para responder aos questionários. Quanto ao Apêndice 

C, à aplicação de questionários para funcionários do complexo educacional não pode ser 

efetivada. Uma vez que, após diversas tentativas, ofícios e e-mails a Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia vetou o acesso à instituição e seus funcionários também não se sentiram 

confortáveis em respondê-los. Assim, as opiniões destes funcionários, que teriam grande 

importância para a realização deste trabalho, não puderam ser consideradas.      

Com esta limitação, a abordagem ocorreu apenas na área pública e externa do complexo 

educacional. As pessoas foram abordadas de maneira aleatória para responder aos 

questionários. Um quantitativo de 33 pessoas aceitou participar da pesquisa, de maneira 

voluntária e anônima; entre responsáveis dos alunos, transeuntes, trabalhadores e moradores 

do entorno. Dos entrevistados, 21 são do gênero feminino e possuem de 31 a 59 anos de 

idade. Onde, 63,64% dos que responderam são pais e/ou responsáveis por estudantes das duas 

instituições do complexo educacional e foram abordados(as) esperando a saída dos mesmos. 

Os outros 36,36% correspondem a transeuntes, trabalhadores e moradores do entorno. 

Ao serem questionados acerca do meio de transporte mais utilizado para terem acesso 

àquele local, 57,57% do total utilizam veículo automotor. O carro é o principal meio de 

transporte utilizado pelos transeuntes; por outro lado, há um equilíbrio entre aqueles que 

utilizam o carro e se deslocam a pé, entre os responsáveis/pais de alunos, conforme a Figura 

4.9. A utilização de veículos de aplicativos, bicicletas, motos e vans é menor, mas retrata a 

diversidade de acessos de pais/responsáveis. A pergunta seguinte buscou investigar o grau de 

satisfação, de todos os usuários, com o meio de transporte escolhido para estar naquela 

localidade. 57,58% dos respondentes afirmaram que estão satisfeitos e que não gostariam de 

trocá-los por outros meios de deslocamentos. Esta resposta mostra que há uma resistência dos 

entrevistados de acessarem a Rua São Luís de outra forma, o que dificultaria, por exemplo, 

um projeto que optasse por uma via 100% dedicada aos pedestres, sem acesso a veículos 

automotores. 
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Figura 4.9. Meios de transporte mais utilizados pelos respondentes. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Dentre os pais e responsáveis de alunos, a Figura 4.10 ratifica que 76,2% do total se 

responsabilizam por um menor da EM Izabel Espiridião Jorge; enquanto, 23,8% do CMEI 

Alto da Glória. Aproximadamente 48% dos responsáveis entrevistados têm menores 

estudando apenas no turno matutino. Ao contrário da EM Izabel Espiridião Jorge, o CMEI 

funciona em período Integral, mas permite a permanência da criança em um único turno. 

 

Figura 4.10. Relação de turnos e escolas dos estudantes por pais/responsáveis entrevistados. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

O conhecimento da opinião dos usuários/transeuntes da Rua São Luís acerca da 

percepção dos elementos da via, como calçadas e segurança pública, constituiu-se como um 

dos principais motivadores para a realização desta pesquisa. A Figura 4.11 traz a classificação 
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atribuída por esses, por meio de uma Escala Likert, para as calçadas; arborização/vegetação; 

espaços de lazer; acessibilidade, vagas de estacionamento; e, segurança pública. 

 

Figura 4.11. Ponto de vista dos entrevistados acerca de elementos da Rua São Luís. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Observando a Figura 4.11, identifica-se que a arborização/vegetação do local foi o item 

com melhor avaliação, seguido de segurança pública e espaços de lazer. Mesmo sendo largas, 

as calçadas foram classificadas como regulares pela maioria dos entrevistados, de forma que, 

muitos justificavam sua opinião apontando características como deterioração e a existência de 

desníveis. Um percentual de 45,45% dos respondentes afirma que a acessibilidade do local é 

ruim e, outros 27,27% a avalia como boa. O elemento com pior classificação foi vagas de 

estacionamento, onde 78,79% das pessoas o classificaram entre regular e horrível; em que, a 

maior insatisfação está relacionada à quantidade de vagas em frente às instituições de ensino. 

Este resultado mostra uma dependência considerável da acessibilidade „porta a porta‟ 

proporcionada pelo automóvel. Muitos respondentes deixaram de avaliar um ou mais dos 

elementos elencados no questionário, por não conseguirem opinar com precisão sobre eles.  

Por fim, os usuários foram indagados de quais obras eles realizariam visando a melhoria 

do objeto de estudo e, a resposta da maioria foi o aumento do número de vagas de 

estacionamento para automóveis. Ratifica-se com esta resposta, a dependência do veículo 

motorizado, a falta de pretensão de mudança para outro meio de locomoção e, talvez, até uma 
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dificuldade de aceitar um novo modelo como o de Ruas Completas. Outras sugestões foram 

de aumentar o policiamento na região; a melhoria dos passeios e da limpeza pública; o 

estímulo a campanhas de educação no trânsito; o plantio de árvores frutíferas; a mudança da 

via para mão dupla; e, por fim, mais segurança viária, ou seja, revitalizando a sinalização 

existente, implantando travessias seguras, quebra-molas, sinalização semafórica e reduzindo a 

velocidade da via.  

4.2 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Tendo como inspiração o modelo proposto pelo WRI Brasil (2021) para a implantação 

de Ruas Completas, o diagnóstico completo foi apresentado na seção anterior. Buscou-se 

compreender melhor os aspectos da Rua São Luís, sua estrutura, características geométricas, 

usos, ocupações e a opinião de alguns de seus usuários. Após a finalização desta etapa, partiu-

se para a próxima, a elaboração do projeto. Este estudo preliminar piloto, que leva em 

consideração os conceitos de Ruas Completas e Caminhos Seguros Para a Escola e, o apoio 

dos atores envolvidos é apresentado nesta seção.  

O conceito (Figura 4.12), com intervenção sugerida do tipo permanente, prezou por 

modificações que objetivam tornar a rua em questão mais completa e agradável para pessoas 

de diferentes idades, habilidades e utilizando diferentes meios de transporte. Para isso, 

diferentes referências projetuais foram utilizadas como base, bem como as intervenções 

brasileiras apresentadas no Capítulo 2. Diferentemente do modelo do WRI Brasil (2021), por 

se tratar de uma pesquisa acadêmica, onde não há recursos disponíveis, a princípio, para a 

implantação, a questão orçamentária foi desconsiderada. E, consequentemente, a última etapa 

de “análise dos resultados da intervenção, no curto prazo” também foi desconsiderada. 

Todavia, espera-se que este projeto, que pode vir a trazer ganhos sociais a comunidade, possa 

ser executado pela Prefeitura Municipal de Goiânia.   
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Figura 4.12. Planta baixa do estudo piloto para a Rua São Luís. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Valendo-se da pirâmide adequada de priorização no trânsito (Figura 2.1) que tem o 

pedestre como prioridade e, levando em consideração que pensar em ruas para crianças é uma 

maneira de tornar esse espaço mais universal; um dos primeiros aspectos avaliados para a 

proposta foi a velocidade dos veículos, visto que a rua é compartilhada. A boa gestão desse 

quesito é imprescindível, tendo em conta que a velocidade está intimamente ligada à 

quantidade de sinistros e à sua severidade NACTO (2016). Não há uma velocidade fixa 

estabelecida para áreas escolares; contudo, o DENATRAN (2000) indica que essa seja de 30 

km/h ou menos; pontuando que, em velocidades inferiores a esse limite, uma das 

desvantagens é a proximidade entre os veículos que trafegam no local. Na Rua São Luís, o 

levantamento mostrou que não há placas que regulamentam a velocidade máxima dos 

veículos; de modo que, a sugestão é a adoção, em toda a via, da velocidade de 30 km/h, a ser 

indicada por placas e, também, induzida pela alocação de medidas moderadoras de tráfego.  

Esta velocidade possibilita um tráfego harmônico entre usuários de veículos à propulsão 

humana (bicicletas, patinetes, skates, etc.) e motorizados, por reduzir o risco de morte em 

casos de conflitos, consentindo assim a convivência entre ciclistas e automóveis (WRI 

BRASIL, 2016). De forma a tornar a via ainda mais confortável para os ciclistas, 
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principalmente, adotou-se a ciclorrota
2
, para os usuários de bicicleta que trafegam no mesmo 

sentido de circulação dos demais veículos; e, para os que seguem o contrafluxo, uma 

ciclofaixa segregada no bordo esquerdo da via.  

A elaboração desse estudo preliminar piloto respeitou a largura atual da caixa viária da 

Rua São Luís e, para a determinação das larguras de cada uma das faixas das calçadas, foi 

consultada a Lei Complementar Nº 324/2019 (GOIÂNIA, 2019). Assim, em todos os 

segmentos de calçada, se propôs as larguras da faixa de serviço entre 1,10 e 1,5 metros e, a 

faixa livre com 2,5 metros. A Figura 4.13 apresenta as larguras estabelecidas, permitindo 

observar que, a configuração da caixa viária foi alterada, com uma diminuição de 0,20 metros 

em cada uma das calçadas. Na pista, houve a redução de duas para uma faixa de rolamento, 

com dimensão de 4,20 metros - largura máxima indicada pelo ITDP Brasil (2017) para vias de 

sentido único e que viabiliza que ciclistas sejam ultrapassados com maior segurança, na 

ciclorrota. Ainda segundo ITDP Brasil (2017), estabeleceu-se uma ciclofaixa com largura útil 

de 1,70 metros e uma linha de divisão de fluxos opostos, com 30 centímetros, contínua e 

amarela; conforme orientação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2007b). 

                                                 
2
 São trechos em que bicicletas e veículos motorizados trafegam juntos, na mesma via, com indicação de 

sinalização. O sistema não utiliza faixas exclusivas, pontos segregados ou zonas de segurança, como nas 

ciclovias e ciclofaixas, apenas placas de sinalização e pictogramas no solo. (QUICKO, 2021). 
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Figura 4.13. Representação das dimensões estabelecidas no estudo piloto. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Já, para a elaboração da sinalização do trecho em análise, foram consultados os manuais 

de sinalização horizontal, vertical e cicloviária do CONTRAN e DENATRAN (CONTRAN, 

2007a; 2007b; DENATRAN, 2000). Com base nestas normativas foi proposto para a 

sinalização horizontal: marcas transversais, a saber, linha de retenção (LRE), faixa de 

pedestres do tipo zebrada (FTP-1) e marcação de cruzamento rodocicloviário (MCC); marcas 

longitudinais específicas, como a marcação da ciclofaixa no bordo esquerdo da via (MCI); 

marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, para a demarcação de 
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estacionamento com configuração simples e paralela ao meio fio (MER) e, no bordo direito 

da via, uma vaga dedicada à parada de ônibus escolar (MVE); e, inscrições no pavimento, 

com setas direcionais, símbolos (SIC) e legendas. Quanto à sinalização vertical, sugere-se a 

instalação de 31 placas, em sua maioria de regulamentação, que foram listadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Relação de placas sugeridas para o trecho em análise. 

Sinalização Vertical 

Tipo Regulamentação Tipo Advertência 

Sinal Código Descrição Sinal Código Descrição 

 

R-1 Parada obrigatória 

 

A30-a Trânsito de ciclistas 

 

R-3 Sentido proibido 

 

A18 Saliência ou lombada 

 

R4-b Proibido virar à direita 

 

A33-b 
Passagem sinalizada 

de escolares 

 

R-19 
Velocidade máxima 

permitida    

 

R-25d 
Siga em frente ou à 

direita    

 

R-34 
Circulação exclusiva 

de bicicletas    

Fonte: Autora com imagens da Wikipédia (s.d.), baseado em CONTRAN (2007a; 2022).   

 

Quanto à segurança dos pedestres, optou-se por alargar as calçadas nos cruzamentos, 

estreitando as vias, o que contribuirá para a moderação de velocidade dos veículos 

motorizados e, diminuirá a distância de travessia, observando que a velocidade de caminhada 

é diferente entre os indivíduos. No meio da quadra do complexo educacional, entre as 

unidades de ensino, também foi sugerido um estreitamento de via, com a criação de uma 

travessia elevada. A localização da mesma não foi precisamente defronte ao portão de entrada 

das instituições, de modo a evitar que os estudantes não pensem ser uma extensão da calçada 

e realizem a travessia de forma desatenta (SÃO PAULO, 2020). 
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Quanto às vagas públicas de estacionamento, mesmo com a dificuldade de se delimitar 

os acessos dos veículos aos imóveis, a demarcação destas sugerida, sobretudo, no bordo 

direito da pista; com exceção da vaga destinada à veículos comerciais, que foi posicionada à 

esquerda, por demandar um comprimento de 35 metros e largura útil de 2,70 metros (CET, 

2001; CONTRAN, 2007b). A motivação da escolha do bordo direito para esta vaga está no 

fato de que a maioria dos ônibus e vans escolares possui abertura de portas deste lado.  

Quanto à arborização, o trecho em análise, conforme a aplicação do iCam (ITDP 

BRASIL, 2019) é suficiente (Figura 4.7). Aspirando um maior conforto e segurança dos 

transeuntes, é importante avaliar as condições das árvores existentes, identificando suas 

características, se há necessidade de poda e/ou remoção. Pode-se repensar a substituição de 

espécies exóticas por nativas, a inserção de espécies frutíferas e, fazer o plantio de novas 

espécies de forma a melhorar o indicador de sombra e abrigo. Alguns municípios possuem um 

manual de arborização, que trazem orientação acerca de aspectos como: as melhores espécies 

para cada fim, a forma de plantio, o espaçamento entre as árvores e o posicionamento delas no 

espaço. É o caso de Goiânia, que é considerada a capital verde do Brasil, devido a sua taxa de 

arborização de 89,3%, levantada pelo último censo do IBGE, em 2010 (MOREIRA, 2021). 

Neste manual foram catalogadas árvores de 70 setores do município, identificando as 

espécies arbóreas e seus quantitativos em que, entre elas, está o jamelão, Syzygium cumini, 

(GOIÂNIA, 2008b). Exemplares dessa árvore frutífera são encontrados no objeto de estudo e, 

com a aplicação da pesquisa, algumas reclamações acerca dessa espécie foram ouvidas. A 

plantação desta não é indicada para espaços públicos, visto que, seus frutos, além de serem 

muito pigmentados, sobre o pavimento, contribuem para a redução da aderência pneu-

pavimento; diminuindo a segurança viária e, quando associado a outros fatores, como 

velocidade e condição molhada da pista, contribuem à ocorrência de sinistros (PEREIRA et 

al., 2020). Mesmo conhecendo esses aspectos, o estudo não propõe a remoção das árvores 

existentes; isto porque, é proposta a redução da velocidade desempenhada pelos veículos 

tanto de maneira regulamentada, quanto induzida, por medidas moderadoras.    

Todavia, uma dificuldade referente à arborização é quanto a iluminação no período 

noturno; em que a luz de alguns postes é obstruída por árvores de maior porte. Assim, uma 

solução para melhoria da luminosidade da área seria a inclusão, nos postes já existentes, de 

iluminação direcionada/focada à calçada; e, a alocação de postes voltados aos pedestres e à 

ciclofaixa, do outro lado da via – melhorando inclusive a sensação de segurança.   

Quanto à atração do uso e fachadas, conforme o resultado do iCam (ITDP BRASIL, 

2019), Figura 4.7, a Rua São Luís é considerada apenas suficiente. Contudo, observando de 
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maneira individual um dos indicadores que compõe a categoria atração, o indicador fachada 

visualmente permeável - que avalia a quantidade de elementos dos imóveis que permitem a 

visualização de atividades que acontecem o interior dos edifícios (ITDP BRASIL, 2019) - 

verificou-se que este é insuficiente. Isso pode ser observado nos segmentos de calçadas um e 

dois (SC1 e SC2), particularmente, cujos imóveis possuem muros altos e contribuem para a 

redução da atratividade da realização de deslocamentos a pé. Desta forma, uma das sugestões 

do projeto para esses edifícios é que estes modifiquem suas fachadas, elevando a 

permeabilidade visual e também física; a fim de atrair mais pessoas para a rua e propiciar uma 

maior sensação de segurança. A Figura 4.14 apresenta exemplos de fachadas visualmente 

ativas em cidades brasileiras que poderiam ser estimuladas junto aos proprietários.  

 

Figura 4.14. Exemplos de fachadas ativas no Brasil: A) Manaus-AM; / B) São Paulo- SP. 

  

Fonte: A) Santos (2021) / B) CRUZ, (2021). 

 

Quanto ao pavimento asfáltico, os resultados obtidos com o método do Índice de 

Gravidade Global indicam que, a condição do leito carroçável do trecho de análise é ruim. 

Considerando que, dentre os defeitos mais encontrados, destacaram-se as trincas isoladas e as 

panelas, uma sugestão para correção seria a execução de remendos, com a retirada das áreas 

afetadas. Contudo, ao se observar a frequência de remendos na via, o desnível deles com o 

restante do pavimento e também a presença de desgaste em todas as estações inventariadas de 

análise; a proposta de correção é a retirada do revestimento existente, a melhoria das camadas 

inferiores ao asfalto e, então, a execução de um novo revestimento. Indica-se que este, seja 

semi-rígido, para diferenciar das demais vias da região e os condutores identificarem que a 

rua em questão consiste em uma área de moderação de tráfego, cuja prioridade é dos 

pedestres e ciclistas. 

Em relação à inclinação da Rua São Luís, o caimento da via pode ser identificado no 

local, por meio de imagens ou mesmo se atentando à disposição de bocas de lobo e 

A B 
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dispositivos drenantes, ao longo do objeto de estudo. Estimando pelo Google Earth Pro, a 

inclinação longitudinal máxima é de 9,4% e, a média de 3,4%; no sentido contrário ao de 

circulação de veículos, ou seja, sul para norte. Já a inclinação transversal, de leste para oeste, 

é imperceptível in loco.  Devido a estas inclinações, são encontradas algumas irregularidades 

nos acessos aos imóveis; em que, alguns contam com degraus na faixa de acesso e, outros, 

com rampas com inclinações superiores à indicada para calçadas. Segundo Goiânia (2019), a 

inclinação longitudinal das calçadas deve seguir a da via e, as rampas de acesso para veículos, 

aos lotes lindeiros, devem se restringir às faixas de serviço e circulação; com uma inclinação 

máxima de 8,33% (1:12), enquanto para a faixa livre, recomenda-se uma inclinação 

transversal máxima de 3% (SOLUÇÕES PARA CIDADES, 2012). Assim, é indicado que 

alguns trechos de calçadas sejam regularizados, conforme o exemplo exibido na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Exemplo de antes e depois de uma calçada regularizada no município de São Paulo. 

  

Fonte: WRI Brasil (2017c). 

 

Para todos os passeios, com a regularização da faixa livre, recomenda-se a 

implementação de piso tátil alerta e direcional, seguindo as diretrizes das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 

2018) e as orientações estabelecidas pela Lei Complementar nº 324/2019 (GOIÂNIA, 2019). 

Busca-se com esta medida fornecer maior segurança e autonomia para os deslocamentos de 

pessoas com deficiência visual.  

Assim, com base em todas estas considerações gerais, para o Segmento de Calçada 1 

(SC1), Figura 4.16, foi proposto o alargamento da calçada nas duas esquinas, com a 

permanência do vão da sarjeta e a alocação de grelhas nas bocas de lobo; o rebaixamento da 

calçada para a travessia dos pedestres; a remoção de dois postes e a alocação de dois outros 

com luzes direcionadas à calçada e à ciclofaixa e, a implementação dessas luzes em um poste 

de energia; a redução da faixa de acesso para uma largura de 60 centímetros; a cobertura 
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vegetal em partes da faixa de serviço; e, a inserção de bancos, vasos de plantas e lixeiras “pet” 

– com suporte para sacos plásticos, para a coleta de resíduos dos animais. Sugere-se a 

remoção de uma das nove árvores existentes, visto que suas raízes danificam a calçada; e, 

demanda grande parte da sua largura (2,50 metros), de modo que, sua permanência, implicaria 

no desvio e redução da faixa livre e, inviabilizaria a existência da faixa de transição. Para o 

local, sugere-se o plantio de um ipê-branco-do-cerrado, de pequeno porte (quatro a seis 

metros) e nativa do cerrado (GOIÂNIA, 2008). O revestimento desse seguimento que é, 

atualmente, em pedras e com a degradação em algumas partes, é proposto que seja substituído 

ou revitalizado para outro tipo de superfície. Preferencialmente, um revestimento do tipo 

regular, antiderrapante e firme, sobretudo na faixa livre.  

 

Figura 4.16. Proposta para o Segmento de Calçada 1. 

 

Fonte: Autora (2022).  

 

Para o Segmento de Calçada 2 (SC2), o do complexo educacional em estudo, Figura 

4.17, que é marcado por alguns desníveis em sua extensão, buscou-se recomendar a 

regularização dos mesmos, conforme as indicações das inclinações já apresentadas. Com isso, 

se solucionará os problemas de segurança e acessibilidade ao se caminhar. O revestimento do 

passeio, que também não é uniforme, apresenta irregularidades causadas pelas raízes das 

árvores e está danificado em algumas partes, necessita ser refeito. Mesmo não sendo físico e 

nem visualmente permeável, o muro do complexo escolar possui desenhos e frases, 

aumentando a atratividade. Pensando nisso e em fornecer entretenimento aos transeuntes, 

especialmente às crianças, sugere-se a implementação de marcações com tinta no pavimento, 
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como as indicadas na Figura 4.17. Para a faixa de serviço, sugere-se: partes com cobertura 

vegetal; um canteiro; guias rebaixadas nas travessias; a colocação de mobiliários como 

bancos, lixeiras, sete postes de luz (para pedestres e ciclistas); bicicletários, de forma a apoiar 

aqueles que se deslocam com este meio de transporte; a inserção de luminária para pedestres 

em dois postes já existentes; a inserção de um elemento de atração de crianças e, o plantio de 

um pé de acerola, árvore frutífera e de pequeno porte, em frente ao CMEI.  

 

Figura 4.17. Proposta para o Segmento de Calçada 2. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Para o Segmento de Calçada 3 (SC3) da Rua São Luís, representado na Figura 4.18, 

propõe-se a remoção de barreiras físicas e de uma árvore, localizadas na esquina com a 

Avenida São João. Também, foram considerados nesta proposta o alargamento da calçada e a 

construção de guias rebaixadas, nas esquinas; trechos da faixa de serviço com cobertura 

vegetal; o reposicionamento de uma lixeira; a redução nas dimensões de dois canteiros, que 

obstruem a faixa livre; e, a inclusão de iluminação para pedestres, nos postes presentes. Para 

manter duas árvores, no meio da quadra, a faixa livre foi redirecionada permanecendo com a 

mesma largura. Pensando na acessibilidade, o segmento necessita de ajustes nas inclinações 

longitudinais e transversais, eliminando os desníveis nos passeios; e, de regularizar, em 

alguns trechos, o tipo de revestimento da superfície do passeio que, além de danificado, em 

alguns trechos há cerâmica - um material escorregadio em dias de chuva. No alargamento, 
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junto à Rua Belém, indica-se a alocação de um canteiro, banco e lixeira. Ainda nessa esquina, 

em frente a um comércio, há quatro mudas de palmeiras plantadas, contudo, é sugerida a 

retirada de uma delas, que atrapalha a passagem dos pedestres na travessia proposta. Para não 

interferir no sistema de drenagem, o intuito é de manter a sarjeta existente e, no lugar da boca 

de lobo, colocar uma grelha. 

 

Figura 4.18. Proposta para o Segmento de Calçada 3. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Por fim, a Figura 4.19 apresenta o Segmento de Calçada 4 (SC4), com um maior grau de 

detalhes. Para este passeio sugere-se o alargamento das calçadas nos cruzamentos; a remoção 

de alguns tocos de árvores, que foram deixados decorrentes de podas mal executadas; a 

remodelação de faixas de serviço, uma vez que, a cobertura vegetal gera conflitos; o 

reposicionamento de lixeiras e de um dos postes; assim como os outros segmentos, a 

adaptação dos postes de iluminação, para focar a iluminação pública nos pedestres; o 

deslocamento da faixa livre, em decorrência da posição de uma árvore; e, a instalação de 

balizadores em frente ao comércio que se localiza no cruzamento com a Avenida Recife, a 

fim de restringir o acesso de veículos. No alargamento com a Rua Belém, o intuito é 

permanecer com o vão da sarjeta e alocar a grelha na boca de lobo. Nesse segmento, há 

poucos desníveis, mas os que existem devem ser regularizados, a fim de propiciar um 

pavimento regular aos pedestres; isso deve ser feito também para os trechos deteriorados.  
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Figura 4.19. Proposta para o Segmento de Calçada 4. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Levando em consideração que a demarcação de estacionamento foi planejada 

basicamente do lado direito da via, não foram indicados muitos mobiliários para as faixas de 

serviço dos segmentos SC3 e SC4, diminuindo assim possíveis interferências na abertura de 

portas de garagem e conflitos entre veículos, transeuntes e o mobiliário urbano.   

O estudo inclui a criação de duas ilhas de refúgio para pedestres (Figura 4.20), que 

contemplam canteiros, bancos, lixeiras, marcações e mobiliários direcionados ao lazer e ao 

descanso. Uma dessas, com rebaixo permitindo a travessia em nível e, a outra, contempla um 

bicicletário com quatro vagas. 

Com a finalização do estudo preliminar proposto, justifica-se que a intervenção do tipo 

permanente foi escolhida, em detrimento do urbanismo tático, pelos inúmeros problemas 

constatados no diagnóstico na Rua São Luís. Reconhece-se que o urbanismo tático apresenta 

soluções mais baratas e compatíveis com os escassos orçamentos públicos atuais; mas, neste 

caso, apenas uma intervenção temporária não seria suficiente. A frase de Jacobs (2011) 

pontuando que “cidades são um imenso laboratório de tentativa e erro” também se aplica a 

esta proposta. Caso venha a ser implementada terá pontos positivos e negativos, talvez, uma 

solução mais simples se revele como a melhor opção. Contudo, pela ausência de projetos 

deste tipo, no Estado de Goiás, é preciso dar o primeiro passo e retificar eventuais falhas. 

Uma via, seja ela qual for, não é imutável, as mudanças fazem parte das cidades, como citado 

por Lindau (2021). A sociedade muda, adquire novos hábitos, tem outras necessidades, 

transformar-se e é preciso que engenheiros, arquitetos e urbanistas estejam dispostos a 

(re)pensar as cidades e suas infraestruturas sempre - em prol do futuro. 
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Figura 4.20. Ilhas de refúgio para pedestres do estudo piloto. 

 
Fonte: Autora (2022). 
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Propostas de „Ruas Completas‟ auxiliadas por „Caminhos Seguros para a Escola‟ não 

devem ser restritos a este estudo de caso e aos outros oito municípios indicados por WRI 

Brasil (2021). Devem ser uma política de Estado, de preservação da vida e de estímulo à 

saúde, especialmente, de crianças. Somente com um planejamento/projeto adequado pode-se 

alcançar mais segurança, sustentabilidade, um ambiente harmônico, democrático e a melhoria 

da qualidade de vida da população (STEER, 2016). A mudança política e institucional é 

grande, mas é preciso dar o primeiro passo. Como apontado por Rosa e Lima (2019), não há 

uma receita pronta; mas, os elementos elencados na Tabela 2.1. Elementos presentes em Ruas 

Completas, segundo a bibliografia. podem vir a ajudar a reflexão de novas propostas, como 

colaborou com este estudo preliminar da Rua São Luís. 

Neste, promoveu-se espaços mais seguros, agradáveis, sustentáveis e que atendem as 

necessidades dos diferentes usuários, conforme proposto por Welle et al. (2016) e LaPlante & 

McCann (2018). Com base em NACTO (2016) e na pirâmide invertida da prioridade 

adequada do tráfego urbano (Figura 2.1) buscou-se priorizar o pedestre. O foco em crianças, 

conforme preconizado por Quintáns (2018), sensibiliza adultos e estimula que esses cidadãos 

sejam adultos mais conscientes nesta questão e, busquem tornar sua urbe universal.  

Acredita-se que os resultados apresentados são positivos e estimulam a permanência e a 

circulação de pessoas. E, resolvem os problemas enfrentados pela localidade de falta de 

planejamento. Espera-se que este projeto ajude a reduzir o número de sinistros, de forma a 

atender ao plano global estabelecido pela OMS (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021) e a 

segurança viária. Reconhece-se a atual dependência de Goiânia pelo modelo centrado em 

veículos motorizados e nestes como símbolos de status econômico (SILVEIRA; MAIA, 2015; 

BOTTESINI; NODARI, 2011). Mas, após uma longa pandemia, é preciso tirar o foco do eixo 

rodoviário e de seus veículos automotivos, é preciso focar nas pessoas, na mobilidade ativa e, 

especialmente, nas suas relações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo procurou trabalhar com o modelo de planejamento de ruas completas, 

vinculado à adequação do espaço urbano, no entorno de áreas escolares. Para tal, o objeto de 

estudo foi o complexo educacional, constituído por duas instituições de ensino do município 

de Goiânia, localizado na Rua São Luís, no Setor Alto da Glória, a saber: Escola Municipal 

Izabel Esperidião Jorge e Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Alto da Glória. No 

entorno delas, buscou-se investigar as características e elementos que propiciam conforto, 

segurança e acessibilidade para todos os usuários, especialmente crianças, no caminho casa-

escola. Uma vez que, quando esta faixa etária é atendida de forma satisfatória, as outras 

também serão. 

Nesse sentido, com o aprofundamento da abordagem de ruas completas, mediante 

pesquisas exploratórias e a observação de modelos já executados, se propôs, como objetivo 

geral deste trabalho, o desenvolvimento de um estudo preliminar piloto para o objeto de 

análise estabelecido. O foco estava na democratização do espaço, na inserção de elementos 

que incentivassem o uso da rua pelas pessoas e na priorização de deslocamentos não 

motorizados. Para isso, um extenso diagnóstico foi efetuado: geometria da via; mobiliário 

urbano; uso e ocupação do solo; condições físicas das calçadas e da pista; estudo de tráfego, 

entrevistas, etc. Ao fim, o objetivo geral foi alcançado, todavia, uma série de limitações, 

descritas ao final deste capítulo, prejudicou um detalhamento maior da proposta apresentada.   

O que colaborou com a ratificação do objetivo geral foi à estruturação e o alcance dos 

objetivos específicos, que incluíam: a compreensão da aplicação do conceito de ruas 

completas; quais tipos de intervenções são indicadas e quais medidas já foram implementadas 

por outros estudos; e, o entendimento da atual realidade da via, suas principais características, 

os tipos de deslocamentos usuais e quais seriam os anseios de seus frequentadores. 

Nessa perspectiva e com base em todo o trabalho de pesquisa e levantamento é possível 

responder ao problema da pesquisa. De maneira geral, para áreas lindeiras à ambientes 

escolares, é importante propor medidas que tragam maior conforto e segurança as crianças; 

considerando aspectos como comportamento, percepção de perigo e características físicas. 

Assim, alguns elementos/características projetuais importantes são a redução da velocidade de 

veículos automotores; a criação de espaços de lazer e de elementos atrativos; o incentivo ao 

uso de meios ativos de transporte; a promoção de travessias seguras e bem localizadas; o 

estabelecimento de espaços para embarque e desembarque de escolares; e, o beneficiamento 

da iluminação pública e do projeto paisagístico. 
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Para este estudo piloto utilizou-se de um método de análise exploratória, com a adoção 

de um estudo de caso único em que, a coleta de dados foi feita com visitas in loco e 

entrevistas. Para a caracterização do objeto de estudo, contou-se com técnicas qualitativas, 

destaca-se: a utilização de imagens do Google Earth Pro; estudos de contagem volumétrica, a 

fim de observar os meios de transporte mais frequentes, especificamente no horário de entrada 

dos alunos; o método do Índice de Gravidade Global, a fim de analisar as condições do 

pavimento; a ferramenta do ITDP Brasil iCam, para identificar as condições dedicadas ao 

deslocamento a pé; e, a aplicação de questionários aos usuários da via, para registrar a 

percepção dos mesmos. O método mostrou-se satisfatório para embasar a proposta projetual, 

podendo ser adaptado para futuras intervenções em outros contextos.  

Por meio da aplicação do método, obteve-se o resultado desta pesquisa, onde, destaca-se 

que o estudo preliminar piloto proposto atende ao conceito de ruas completas, pois o espaço 

urbano foi reorganizado, integrando aspectos de mobilidade com uso e ocupação do solo e a 

busca de uma distribuição mais democrática. Buscou-se atender a todos os seus usuários, 

independentemente da sua idade e habilidade, priorizando àqueles que se deslocam a pé e em 

transportes ativos, em detrimento de veículos motorizados. Repensou-se os locais para 

estacionamento de veículos; a distribuição da arborização, da iluminação pública; a inserção 

de elementos urbanos e de atração de pessoas; nos tipos de pavimentos e na padronização de 

passeios; a sinalização horizontal e vertical, dentre outros aspectos. Acredita-se que a via, 

com esta proposta, pode se tornar mais interessante, harmônica, segura, acessível e 

confortável, o que ratifica também a hipótese deste trabalho. Mas, registra-se que a não 

apresentação do projeto à comunidade e a constatação, durante as entrevistas, da dependência 

dos transeuntes aos veículos automotores, pode ser tornar um desafio. Verificou-se uma 

indisposição dos usuários em trocar o carro pelo transporte ativo. 

Todavia, caso algum dia esta intervenção do tipo permanente seja executada, as etapas 

de projeto executivo/detalhamento e a construção em si poderão demandar retificações no 

projeto, que precisarão ser (re)avaliadas. Implementar um projeto guiado por esse princípio 

não significa chegar a uma configuração ideal, que não necessite de adequações. Dificilmente, 

as intervenções irão agradar a todos os atores envolvidos e atender a todas as suas demandas, 

uma vez que, as pessoas têm interesses diversos. No entanto, a Rua São Luís se mostrou um 

exemplo possível de aplicação do conceito de ruas completas, podendo ser expandido para 

outras partes da cidade. Infelizmente, a propagação desse conceito no Brasil é recente, apenas 

oito projetos estão em funcionamento, em diferentes municípios/tipologias, o que dificulta o 

estabelecimento de padrões de comparação entre as propostas executadas e o piloto proposto.  
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Uma das premissas para a aplicação do conceito de Ruas Completas consiste no 

envolvimento da comunidade, ou seja, da identificação dos problemas locais e das 

necessidades reportadas por seus usuários. Todavia, esta foi uma das maiores dificuldades 

encontradas para a elaboração deste estudo. Dentre os motivos, apontam-se: o período de 

isolamento social, devido à pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2); a indisposição de alguns 

usuários da Rua São Luís em responder o questionário, por motivos diversos (falta de tempo, 

interesse e/ou indisposição); e, a recusa, por parte da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia, de liberar o acesso as dependências da escola e fazer entrevistas. Segundo esta 

organização, após um longo processo burocrático, apenas mestrandos e doutorandos são 

liberados para fazer pesquisas; sendo vedada a autorização para estudantes de graduação. 

Todas estas limitações, associadas ao limite do calendário acadêmico da UFG, dificultaram a 

aplicação do conceito de Ruas Completas na escala projetual com maior profundidade. E, 

inclusive, a aplicação da etapa três da metodologia do WRI Brasil (2021) de apresentar o 

projeto para os atores envolvidos, talvez, a maior limitação deste trabalho.  

 Por fim, dentre as sugestões para trabalhos futuros, destacam-se: i) A ampliação da área 

de análise; com a realização de levantamentos socioeconômicos, dos comportamentos de 

viagem; e, a identificação dos pontos de atração de viagem, no entorno do objeto de estudo; 

ii) Propõe-se que este estudo piloto seja ampliado para outras unidades educacionais de 

Goiânia, da RMG e do Estado. Goiás poderia vir a se tornar uma referência neste conceito; iii) 

Em função das limitações encontradas neste trabalho, sugere-se para os que intentem trabalhar 

com a abordagem de Ruas Completas, em áreas escolares, que para a escolha do 

estabelecimento educacional seja levado em consideração, primeiramente, o interesse da 

instituição em intermediar o contato com discentes, responsáveis e funcionários. O empenho 

da mesma pode influenciar positivamente ou negativamente no estabelecimento das diretrizes 

projetuais e no feedback dos usuários.  
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APÊNDICE A - CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES 

DOS OBJETOS DE ESTUDO SOB ANÁLISE. 

 

Tabela A.1. Total de estudantes, por idade, em cada etapa de ensino do CMEI Alto Glória (Ano 2020). 

Sexo Educação Infantil - Creche Pré-escola Total Geral 

Feminino 23 21 44 

Masculino 24 25 49 

Total Geral 47 46 93 

Fonte: INEP (2021). 

 

  

Tabela A.2. Total de estudantes, por idade, em cada etapa de ensino do CMEI Alto Glória (Ano 2020). 

Idade (anos) Educação Infantil - Creche Pré-escola Total Geral 

02 09 - 09 

03 33 - 33 

04 05 41 46 

05 - 05 05 

Total Geral 47 46 93 

Fonte: INEP (2021). 

 

  

Tabela A.3. Total de estudante, por sexo, em cada etapa de ensino da EM Izabel Esperidião Jorge. 

Sexo 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental de 09 anos 

(Ano) 

EJA - Ensino 

Fundamental Total 

Geral 
Pré-escola 1º  2º  3º  4º  5º  6º  

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Feminino 11 24 04 20 13 28 33 18 04 155 

Masculino 16 29 08 24 17 31 30 06 06 167 

Total 

Geral 
27 53 12 44 30 59 63 24 10 322 

Fonte: Dados de 2020 apresentados por INEP (2021). 
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APÊNDICE A - CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES 

DOS OBJETOS DE ESTUDO SOB ANÁLISE (CONT.). 
 

Tabela A.4. Total de estudante, por sexo, em cada etapa de ensino da EM Izabel Esperidião Jorge. 

Idade 

(anos) 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental de 09 

anos 

EJA - Ensino 

Fundamental Total 

Geral: Pré-

escola 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

5º 

Ano 

6º 

Ano 

Anos 

Iniciais 

Anos  

Finais 

04 07 - - - - - - - - 07 

05 16 - - - - - - - - 16 

06 04 21 - - - - - - - 25 

07 - 32 05 - - - - - - 37 

08 - - 07 11 - - - - - 18 

09 - - - 33 11 - - - - 44 

10 - - - - 18 12 - - - 30 

11 - - - - 01 43 22 - - 66 

12 - - - - - 04 38 - - 42 

13 - - - - - - 03 - - 03 

16 - - - - - - - - 01 01 

20 - - - - - - - - 01 01 

21 - - - - - - - - 01 01 

35 - - - - - - - 01 01 02 

36 - - - - - - - 01 - 01 

37 - - - - - - - 03 - 03 

38 - - - - - - - 01 - 01 

40 - - - - - - - 01 - 01 

41 - - - - - - - - 01 01 

43 - - - - - - - 01 01 02 

48 - - - - - - - 01 01 02 

49 - - - - - - - 02 - 02 

50 - - - - - - - 01 - 01 

52 - - - - - - - 01 - 01 

53 - - - - - - - 01 - 01 

56 - - - - - - - 02 - 02 

58 - - - - - - - 01 01 02 

62 - - - - - - - 01 - 01 

64 - - - - - - - 01 - 01 

66 - - - - - - - 01 - 01 

67 - - - - - - - - 01 01 

69 - - - - - - - 01 - 01 

70 - - - - - - - 01 - 01 

74 - - - - - - - - 01 01 

75 - - - - - - - 01 - 01 

81 - - - - - - - 01 - 01 

Total 

Geral: 
27 53 12 44 30 59 63 24 10 322 

Fonte: Dados de 2020 apresentados por INEP (2021). 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO             

JUNTO AOS RESPONSÁVEIS/PAIS DE ALUNOS 

 

1 - Qual é a sua faixa etária? 

(  ) Menor de 20 anos (  ) De 21 a 30 anos (  ) De 31 a 59 anos (  ) Maior que 60 anos 

2 - Qual é o seu gênero? 

(  ) Masculino (  ) Feminino (  ) Prefiro não informar (  ) Outros:________________ 

3 - Você é responsável por um aluno de qual unidade de ensino? 

(  ) CMEI Alto da Glória (  ) Escola Municipal Izabel Esperidião Jorge 

4 - Em qual turno o aluno por qual é responsável estuda? 

(  ) Manhã (  ) Tarde (  ) Noite (  ) Integral 

5 - Qual o meio de transporte mais utilizado para trazer o aluno até aqui? 

(  ) A pé (  ) Bicicleta (  ) Moto (  ) Ônibus (  ) Carro (  ) Táxi (  ) Aplicativo 

(  ) Outros: _______________________________________________________________ 

6 - Qual o meio de transporte, se pudesse, gostaria de utilizar mais? 

(  ) A pé (  ) Bicicleta (  ) Moto (  ) Ônibus (  ) Carro (  ) Táxi (  ) Aplicativo 

(  ) Nenhuma das alternativas anteriores, estou satisfeito com o transporte que utilizo. 

7 - Quão seguro se sente em relação ao trânsito motorizado na Rua São Luís? 

(  ) Muito Inseguro  (  ) Inseguro (  ) Indiferente (  ) Seguro  (  ) Muito Seguro 

8 - Quão seguro se sente, especificamente, ao atravessar a Rua São Luís? 

(  ) Muito Inseguro  (  ) Inseguro (  ) Indiferente (  ) Seguro  (  ) Muito Seguro 

9 - Avalie os seguintes elementos da Rua São Luís: 

 Horrível  Ruim  Regular Bom Ótimo 

Calçadas      

Acessibilidade      

Arborização/Vegetação      

Vagas de Estacionamento      

Espaços de Lazer      

Segurança Pública      

10 - Se você pudesse melhorar a Rua São Luís e/ou torná-la mais segura para trazer o aluno, 

sob o qual você é responsável, que obras você faria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO 

AOS FUNCIONÁRIOS DO COMPLEXO ESCOLAR 

1 - Qual é a sua faixa etária? 

(  ) Menor de 20 anos (  ) De 21 a 30 anos (  ) De 31 a 59 anos (  ) Maior que 60 anos 

2 - Qual é o seu gênero? 

(  ) Masculino (  ) Feminino (  ) Prefiro não informar (  ) Outros:________________ 

3 - Você trabalha em qual unidade de ensino? 

(  ) CMEI Alto da Glória (  ) Escola Municipal Izabel Esperidião Jorge 

4 - Qual destes horários é o mais próximo do seu horário de entrada? 

(  ) 06:30 (  ) 07:00 (  ) 12:00 (  ) 13:00 (  ) 17:00 (  ) 18:00 (  ) Outros:________ 

5 - Qual destes horários é o mais próximo do seu horário de saída? 

(  ) 11:30 (  ) 12:00 (  ) 13:00 (  ) 17:00 (  ) 18:00 (  ) 22:00 (  ) Outros:________ 

6 - Qual o meio de transporte, geralmente, utiliza para chegar ao seu trabalho? 

(  ) A pé (  ) Bicicleta (  ) Moto (  ) Ônibus (  ) Carro (  ) Táxi (  ) Aplicativo 

(  ) Outros: _______________________________________________________________ 

7 - Qual o meio de transporte, se pudesse, gostaria de utilizar mais? 

(  ) A pé (  ) Bicicleta (  ) Moto (  ) Ônibus (  ) Carro (  ) Táxi (  ) Aplicativo 

(  ) Nenhuma das alternativas anteriores, estou satisfeito com o transporte que utilizo. 

8 - No seu local de trabalho há vagas para estacionar? É fácil para estacionar? 

(  ) Sim (  ) Não  (  ) Fácil (  ) Difícil 

9 - Quão seguro se sente em relação ao trânsito motorizado na Rua São Luís? 

(  ) Muito Inseguro  (  ) Inseguro (  ) Indiferente (  ) Seguro  (  ) Muito Seguro 

10 - Quão seguro se sente, especificamente, ao atravessar a Rua São Luís? 

(  ) Muito Inseguro  (  ) Inseguro (  ) Indiferente (  ) Seguro  (  ) Muito Seguro 

11 - Avalie os seguintes elementos da Rua São Luís: 

 Horrível  Ruim  Regular Bom Ótimo 

Calçadas      

Acessibilidade      

Arborização/Vegetação      

Vagas de Estacionamento      

Espaços de Lazer      

Segurança Pública      

12 - Se você pudesse melhorar a Rua São Luís, quais obras você sugeriria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO 

AOS TRANSEUNTES DA RUA SÃO LUÍS 

1 - Qual é a sua faixa etária? 

(  ) Menor de 20 anos (  ) De 21 a 30 anos (  ) De 31 a 59 anos (  ) Maior que 60 anos 

2 - Qual é o seu gênero? 

(  ) Masculino (  ) Feminino (  ) Prefiro não informar (  ) Outros:________________ 

3 - Você trabalha, mora ou estuda no Setor Alto da Glória? 

(  ) Trabalho (  ) Moro (  ) Estudo (  ) Outros:_____________________________ 

4 - Qual o meio de transporte, geralmente, utiliza mais? 

(  ) A pé (  ) Bicicleta (  ) Moto (  ) Ônibus (  ) Carro (  ) Táxi (  ) Aplicativo 

(  ) Outros: ________________________________________________________________ 

5 - Qual o meio de transporte, se pudesse, gostaria de utilizar mais? 

(  ) A pé (  ) Bicicleta (  ) Moto (  ) Ônibus (  ) Carro (  ) Táxi (  ) Aplicativo 

(  ) Nenhuma das alternativas anteriores, estou satisfeito com o transporte que utilizo. 

6 - Quão seguro se sente em relação ao trânsito motorizado na Rua São Luís? 

(  ) Muito Inseguro  (  ) Inseguro (  ) Indiferente (  ) Seguro  (  ) Muito Seguro 

7 - Quão seguro se sente, especificamente, ao atravessar a Rua São Luís? 

(  ) Muito Inseguro  (  ) Inseguro (  ) Indiferente (  ) Seguro  (  ) Muito Seguro 

8 - Com qual frequência você utiliza a Rua São Luís? 

(  ) Diariamente (  ) Uma vez na semana (  ) Duas/três vezes na semana 

(  ) Outros: ________________________________________________________________ 

9 - Avalie os seguintes elementos da Rua São Luís: 

 Horrível  Ruim  Regular Bom Ótimo 

Calçadas      

Acessibilidade      

Arborização/Vegetação      

Vagas de Estacionamento      

Espaços de Lazer      

Segurança Pública      

10 - Se você pudesse melhorar a Rua São Luís, quais obras você sugeriria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - FICHA DE CAMPO UTILIZADA 

PARA A CONTAGEM VOLUMÉTRICA 

 

Contagem Volumétrica - Rua São Luís 

Ponto de Coleta:_____ Data: __/__/__ Temperatura: ___°C 

Pesquisador: ___________________ 

 Tipo de Veículo 

Intervalo Sentido 
A B C D 

Carros, caminhonetes, 

pick-up 

Ônibus, caminhões, vans, 

microônibus 
Motocicletas Bicicletas 
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ANEXO A - QUADRO-RESUMO DOS ESTUDOS DE 

CASOS ANALISADOS PELO WRI BRASIL (2021). 
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ANEXO A - QUADRO-RESUMO DOS ESTUDOS DE 

CASOS ANALISADOS PELO WRI BRASIL (2021) (CONT.). 
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ANEXO B - DEFEITOS NOS PAVIMENTOS 

Tabela B.1. Quadro resumo dos defeitos nos pavimentos - Codificação e Classificação. 

 

Fonte: DNIT (2003a). 

CODIFICAÇÃO

FI - - -

Curtas TTC FC-1 FC-2 FC-3

Longas TTL FC-1 FC-2 FC-3

Curtas TLC FC-1 FC-2 FC-3

Longas TLL FC-1 FC-2 FC-3

Sem erosão acentuada 

nas bordas das trincas
J - FC-2 -

Com erosão acentuada 

nas bordas das trincas
JE - - FC-3

Trincas 

Isoladas
TRR FC-1 FC-2 FC-3

Sem erosão acentuada 

nas bordas das trincas
TB - FC-2 -

Com erosão acentuada 

nas bordas das trincas
TBE - FC-3

Local

Devido à fluência 

plástica de uma ou mais 

camadas do pavimento 

ou do subleito

da Trilha

Devido à fluência 

plástica de uma ou mais 

camadas do pavimento 

ou do subleito

Local

Devido à consolidação 

diferencial ocorrente em 

camadas do pavimento 

ou do subleito

da Trilha

Devido à consolidação 

diferencial ocorrente em 

camadas do pavimento 

ou do subleito

Remendo Superficial

Remendo Profundo

FENDAS CLASSE DAS FENDAS

Fissuras

Trincas no 

revestimento geradas 

por deformação 

permanente excessiva 

e/ou decorrentes do 

fenômeno de fadiga

Trincas 

Isoladas

Transversais

Longitudinais

Trincas 

Interligadas
“Jacaré”

Afundamento

Plástico

ALP

ATP

De 

Consolidação

ALC

ATC

Trincas no 

revestimento não 

atribuídas ao 

fenômeno de fadiga

Devido à retração térmica ou dissecação 

da base (solo-cimento) ou do 

Trincas 

Interligadas
“Bloco”

OUTROS DEFEITOS CODIFICAÇÃO

Desgaste acentuado na superfície do revestimento D

“Panelas” ou buracos decorrentes da desagregação do revestimento e às vezes de 

camadas inferiores
P

Remendos
RS

RP

Ondulação/Corrugação - Ondulações transversais causadas por instabilidade da 

mistura betuminosa constituinte do revestimento ou da base

O

Escorregamento (do revestimento betuminoso) E

Exsudação do ligante betuminoso no revestimento EX


