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RESUMO 

 
A mobilidade urbana moderna e sustentável preconiza um caráter cada vez mais multimodal, 

o que proporciona maior importância aos usuários dos modos de transporte ativo, em especial 

os pedestres. As questões relativas à mobilidade sustentável nos deslocamentos vêm 

apresentando um crescente interesse no meio acadêmico e nas questões de políticas públicas 

referentes ao desenho urbano e ao ambiente construído, bem como medidas para a redução 

das desvantagens ocasionadas pelo intenso tráfego urbano, de forma a trazer mais 

acessibilidade aos pedestres e demais usuários. Neste contexto, estão os campi universitários, 

que refletem a realidade dos grandes centros urbanos, e portanto, também necessitam de 

estudos e alternativas para melhorias dos sistemas de transporte. Com base nisso, tem-se 

como principal objetivo deste trabalho analisar a problemática no deslocamento a pé dentro 

do Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), através de uma caracterização e 

diagnóstico dos principais problemas levantados junto aos atores do sistema. A partir dessa 

análise, foi possível obter indicadores para representar os problemas identificados, por meio 

de variáveis propostas conforme o método de avaliação do índice de caminhabilidade. Tal 

avaliação, proporcionou uma caracterização detalhada dos trechos caminháveis do campus, 

tornando possível uma análise mais adequada da problemática. Ademais, este trabalho foi 

importante para identificar os problemas mais críticos enfrentados pelos usuários, sendo o 

principal relacionado à segurança viária. Com base nisso, buscou-se analisar uma proposta de 

intervenção relacionada a implantação de uma faixa de travessia elevada, em um ponto crítico 

para a travessia dos pedestres, e avaliar seu impacto no tráfego local. Por fim, foi possível 

concluir que essa análise pode potencializar melhorias na mobilidade sustentável da 

universidade.  

 

Palavras-Chave: Pedestres. Problemática. Campi universitários. Mobilidade sustentável. 

Caminhabilidade. 



 
 

 

ABSTRACT 

Modern and sustainable urban mobility calls for an increasingly multimodal character, which 

gives greater importance to users of active modes of transport, especially pedestrians. Issues 

related to sustainable mobility in displacement has shown an increasing interest in academia 

and public policy issues related to urban design and the built environment, as well as 

measures to reduce the disadvantages caused by intense urban traffic, to bring more 

accessibility to pedestrians and other users. In this context, there are university campuses, 

which reflect the reality of large urban centers, and therefore also need studies and 

alternatives for improvements in transportation systems. Based on this, the main objective of 

this work is to analyze the problem of walking on Campus do Pici, of the Universidade 

Federal do Ceará (UFC), through the steps of characterization and diagnosis of the main 

problems raised with the system actors. From this analysis, it was possible to obtain indicators 

to represent the identified problems, using variables proposed according to the walkability 

index evaluation method. This assessment provided a detailed characterization of the 

walkable sections of the campus, making possible a more adequate analysis of the problem. 

Moreover, this work was important to identify the most critical problems faced by users, 

which the main one is related to road safety. Based on this, we sought to analyze an 

intervention proposal related to the implementation of a high crossing at a critical point for 

pedestrian crossing and to evaluate its impact on local traffic. Finally, it was concluded that 

this analysis can enhance improvements in sustainable university mobility. 

 

Keywords: Pedestrians. Problematic. University campuses. Sustainable mobility. Walkability.

 



 
 

 

 
LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Proposta do modelo de determinação do comportamento do pedestre ................... 16 

Figura 2 – Esquematização do método utilizado baseado no de Soares (2014) ....................... 24 

Figura 3 – Mapa esquemático do Campus do Pici ................................................................... 28 

Figura 4 – Problemas levantados para o sistema de deslocamento de pedestres do campus ... 31 

Figura 5 – Árvore de problemas e relação de causa e efeito do sistema .................................. 34 

Figura 6 – Categorias do Índice de Caminhabilidade (iCam) .................................................. 35 

Figura 7 – Indicadores e varáveis representativas .................................................................... 37 

Figura 8 – Pontuação para cada variável e para cada indicador conforme o método iCam ..... 38 

Figura 9 – Exemplo de faixa livre recomendada pelo iCam .................................................... 39 

Figura 10 – Percurso de avaliação das calçadas ....................................................................... 46 

Figura 11 – Situação do Campus para o indicador calçada ...................................................... 48 

Figura 12 – Situação do Campus para o indicador mobilidade ................................................ 49 

Figura 13 – Situação do Campus para o indicador segurança viária ........................................ 50 

Figura 14 – Situação do Campus para o indicador segurança pública ..................................... 51 

Figura 15 – Situação do Campus para o indicador ambiente ................................................... 52 

Figura 16 – Cenário atual modelado no VISSIM ..................................................................... 60 

Figura 17 – Cenário 1 modelado no VISSIM ........................................................................... 61 

Figura 18 – Cenário 2 modelado no VISSIM ........................................................................... 62 

 

 
          

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Quantidade de alunos matriculados no Campus do Pici no ano de 2018 ............... 29 

Tabela 2 – Pontuação das variáveis largura e pavimentação da calçada .................................. 39 

Tabela 3 – Pontuação das variáveis dimensão de quadra e distância a pé ao transporte .......... 41 

Tabela 4 – Pontuação das variáveis tipologia de rua e condições de travessias ....................... 42 

Tabela 5 – Critérios para avaliação das condições de travessia ............................................... 43 

Tabela 6 – Nível de serviço para pedestres em travessias não-semaforizadas ......................... 43 

Tabela 7 – Pontuação da variável quantidade de iluminação ................................................... 44 

Tabela 8 – Critérios para avaliação da qualidade da infraestrutura de iluminação pública ...... 45 

Tabela 9 – Pontuação da variável presença de sombra e abrigos ............................................. 45 

Tabela 10 – Indicadores e variáveis para a situação desejada do sistema ................................ 54 

Tabela 11 – Déficit entre situação desejada e atual .................................................................. 55 

Tabela 12 – Evolução dos problemas quanto a gravidade, urgência e tendência ..................... 56 

Tabela 13 – Matriz GUT de prioridade dos problemas ............................................................ 59 

Tabela 14 – Valores de brecha crítica testados ......................................................................... 61 

Tabela 15 – Valores de atraso para os cenários modelados ...................................................... 62 



 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 10 

1.1 Contextualização ...................................................................................................... 10 

1.2 Problema de Pesquisa .............................................................................................. 11 

1.3 Questões motivadoras .............................................................................................. 11 

1.4 Justificativa ............................................................................................................... 11 

1.5 Objetivos.................................................................................................................... 12 

1.6 Estrutura do trabalho .............................................................................................. 13 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................ 14 

2.1 A problemática do transporte a pé ......................................................................... 14 

2.2 Mobilidade sustentável e caminhabilidade ............................................................ 17 

2.3 O processo de planejamento .................................................................................... 18 

2.4 Indicadores ................................................................................................................ 20 

2.5 Simulação .................................................................................................................. 22 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 24 

3.1 Identificação da problemática ................................................................................. 24 

3.2 Caracterização da problemática ............................................................................. 25 

3.3 Diagnóstico da problemática ................................................................................... 26 

3.4 Proposição de alternativa ........................................................................................ 26 

4 APLICAÇÃO DO MÉTODO .................................................................................. 28 

4.1 Identificação da problemática ................................................................................. 28 

4.1.1 Contextualização do sistema e área de estudo.......................................................... 28 

4.1.2 Identificação dos atores ............................................................................................. 30 

4.1.3 Levantamento e validação dos problemas ................................................................ 30 

4.1.4 Representação da relação de causa e efeito da problemática .................................. 32 

4.2 Caracterização da problemática ............................................................................. 35 

4.2.1 Proposição dos indicadores ....................................................................................... 35 

4.2.2 Definição das variáveis e coleta de dados ................................................................. 36 

4.2.2.1 Calçada ...................................................................................................................... 38 

4.2.2.2 Mobilidade.................................................................................................................. 40 

4.2.2.3 Segurança viária ........................................................................................................ 41 

4.2.2.4 Segurança pública ...................................................................................................... 44 

4.2.2.5 Ambiente ..................................................................................................................... 45 

4.2.3 Caracterização da situação atual do sistema ............................................................ 46 

4.2.3.1 Calçada ...................................................................................................................... 47 

4.2.3.2 Mobilidade.................................................................................................................. 48 



 
 

 

4.2.3.3 Segurança viária ........................................................................................................ 49 

4.2.3.4 Segurança Pública ..................................................................................................... 50 

4.2.3.5 Ambiente ..................................................................................................................... 51 

4.3 Diagnóstico da problemática ................................................................................... 52 

4.3.1 Definição da situação desejada do sistema............................................................... 52 

4.3.2 Déficit entre situação desejada e situação atual ...................................................... 54 

4.3.3 Hierarquização dos problemas.................................................................................. 55 

4.4 Proposição de alternativa ........................................................................................ 59 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .............................................................. 64 

5.1 Principais conclusões ................................................................................................ 64 

5.2 Limitações ................................................................................................................. 66 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros ............................................................................ 67 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 68 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ...................................................................................... 71 

APÊNDICE B – FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS VARIÁVEIS ............................. 73 

 
 
 
 
 
 



 
10 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Os modos de transporte motorizados, como automóveis, motos e ônibus, são mais 

favorecidos no ambiente urbano, se comparados aos modos de não motorizados. Entretanto, 

em algum momento do percurso realizado, todos passam a exercer o papel de pedestres, que 

ao serem inseridos no sistema viário, possuem inúmeras opções de escolha de rota, 

especialmente em situações de conflito com outros modais, onde a decisão é tomada com base 

nas condições e interações do ambiente (ARIOTTI, 2006).  

Como consequência do desenvolvimento do sistema viário, apesar dos benefícios 

em relação a mobilidade, o intenso tráfego urbano também proporciona maiores riscos e 

exposição aos usuários, especialmente aos pedestres, que são tidos como os mais vulneráveis 

dos modais de transporte. Com isso, é essencial a existência de um equilíbrio entre 

acessibilidade, mobilidade e segurança viária, portanto é indispensável a implementação de 

ideias que proporcionem boa caminhabilidade aos mesmos, tornando-os assim menos 

expostos as intempéries advindas do trânsito, tais como os acidentes.  (MELO, 2005). 

 Em um sistema de transportes, é fundamental a busca por soluções de problemas 

que impactam, direta e indiretamente, seus usuários, tendo em vista um desempenho 

satisfatório para todos os envolvidos. Para este processo, é necessário compreender o sistema, 

objeto do planejamento, e consequentemente os problemas a serem solucionados. Contudo, 

também é importante para o planejamento do sistema viário, compreender o comportamento 

dos indivíduos integrantes da malha urbana e do sistema em análise, principalmente onde há 

maior possibilidade de surgirem problemas, como em áreas de conflito entre os modais, por 

exemplo em travessias e rotatórias, tendo em vista ainda as interações que envolvem os meios 

não motorizados, em especial o pedestre, buscando assim incentivar a mobilidade sustentável.  

Portanto, para incentivar as pessoas a realizarem um maior número de viagens a 

pé, é necessário investir em medidas de melhoria para o desenho urbano e para a segurança do 

pedestre, pois é importante que estes sintam-se seguros, o que vem sendo abordado mais 

frequentemente em estudos que avaliam a qualidade dos passeios. (ZAMPIERI ET AL, 2007) 

Diante do exposto, neste trabalho pretende-se realizar uma análise das 

problemáticas levantadas pelos usuários, do sistema de deslocamento de pedestres dentro do 

Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará, buscando ainda caracterizar e 

diagnosticar tais problemas, com base na percepção dos atores e de indicadores capazes de 
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mensurar as condições dispostas no ambiente, de forma qualitativa e/ou quantitativa. Com 

isso, é importante analisar o impacto de possíveis melhorias, como implantação de travessia 

elevadas e outras medidas que proporcionem maior fluidez e segurança para todos os 

usuários.  

1.2 Problema de Pesquisa 

O fato de que os pedestres são a base da mobilidade está diretamente associado à 

noção de que qualquer deslocamento realizado depende, em algum momento, do modo a pé. 

Contudo, sabe-se que este modal é o mais vulnerável do sistema viário, o que enfatiza a 

importância do cumprimento das regras de prioridade, determinadas legalmente, nas quais o 

pedestre deve ser priorizado em situações de conflito, como nas travessias.  

Entretanto, na prática, sabe-se que nem sempre os condutores de veículos 

respeitam essa condição, principalmente em situações onde o fluxo dos mesmos é 

predominantemente maior.  Outro fator importante é a acessibilidade, que em muitos casos 

carece de infraestrutura adequada, como em calçadas, rampas e acessos fora das condições 

ideais. 

Nesse sentido, percebe-se a importância de uma análise das problemáticas 

encontradas no sistema de deslocamento de pedestres dentro do Campus do Pici, na UFC, 

onde há um grande fluxo de estudantes diariamente e que são diretamente impactados por 

esses problemas, que podem afetar a fluidez e segurança dos usuários. 

1.3 Questões motivadoras 

Serão apresentadas, a seguir, as questões que motivam a realização do presente 

trabalho:  

a) Quais são os principais problemas percebidos pelos pedestres no campus do Pici? 

b) Quais são as possíveis causas para os problemas levantados?  

c) Como diagnosticar esses problemas encontrados dentro do campus?  

d) Quais alternativas de solução podem mitigar os problemas dos pedestres e quais 

possíveis impactos? 

1.4 Justificativa 

 Sabe-se que andar a pé é a forma mais básica e também mais importante da 

mobilidade, portanto defende-se que os pedestres tenham prioridade sobre os demais modos 
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de transportes. E ainda, que o percurso realizado pelos mesmos tenha infraestrutura adequada 

para caminhar com segurança e conforto.  

Tendo em vista esse e outros aspectos que dizem respeito a problemática que 

envolve esse modo, os principais problemas surgem com o grande aumento do uso de 

veículos motorizados, acarretando em uma série de prejuízos para a mobilidade urbana, como 

congestionamentos, acidentes viários, altas emissões de poluentes atmosféricos, entre outros.  

Tais fatos colaboram com a justificativa de serem desenvolvidas ferramentas para 

analisar a qualidade dos espaços urbanos, tendo como base o ponto de vista do pedestre, bem 

como aspectos da infraestrutura urbana que são destinados a melhorar as condições de 

caminhabilidade nas cidades. 

Como reflexo dessa situação referente a grandes centros urbanos, estão os campi 

das universidades, que como polos geradores de viagem, há considerável adensamento de 

automóveis, o que resulta na falta do uso consciente do solo, trazendo à tona a importância da 

promoção de medidas que proporcionem melhorias na mobilidade urbana, de maneira 

sustentável, favorecendo o transporte coletivo e os deslocamentos não motorizados, de forma 

a reduzir os impactos negativos no tráfego urbano. Para tal, é necessário a compreensão e 

análise da problemática que envolve o sistema em estudo. 

Portanto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de levantar e definir os 

problemas no sistema de deslocamento de pedestres dentro do campus do Pici, da 

Universidade Federal do Ceará, pois é de grande importância para um bom planejamento e 

operação do mesmo, compreender a problemática, com base na percepção dos atores, de 

forma a identificar possíveis alternativas sujeitas a melhorar a mobilidade dentro campus, a 

fim de trazer maior segurança e fluidez aos usuários. 

1.5 Objetivos 

O objetivo geral deste projeto de graduação é identificar e analisar a problemática 

encontrada pelos pedestres no Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará. Com base 

nisso, os objetivos específicos propostos são os seguintes: 

a) Identificar os principais problemas percebidos pelos pedestres dentro do campus 

do Pici. 

b) Fazer uma análise de caracterização dos principais problemas levantados. 

c) Fazer uma análise de diagnóstico para verificar as possíveis causas dos problemas. 

d) Sugerir alternativas e analisar o impacto no campus de forma geral. 
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1.6 Estrutura do trabalho 

Esta monografia está dividida em cinco capítulos:  

O Capítulo 1 trata da introdução ao tema do trabalho, abordando a 

contextualização, problema de pesquisa, questões motivadoras, justificativa e objetivos, sendo 

essa a presente seção.  

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica que serviu de embasamento para a 

construção desse trabalho. Esse tópico aborda assuntos relativos a problemática do pedestre, 

seu espaço de circulação, mobilidade sustentável e caminhabilidade, além de tratar de estudos 

sobre o processo de planejamento e indicadores referentes aos pedestres.  

O Capítulo 3 mostra a metodologia que será trabalhada nesse estudo de caso. Em 

seguida, o Capítulo 4 apresenta a aplicação do método que consiste nas etapas de 

identificação, caracterização, diagnóstico e a proposição de alternativa. Nesse tópico serão 

apresentados os resultados da análise do sistema de transporte estudado e os pontos mais 

relevantes do estudo.  

O Capítulo 5 contém as conclusões deste estudo, e nele são feitas as considerações 

e sugestões de melhorias para promover a mobilidade sustentável no campus, além das 

limitações e as recomendações para trabalhos futuros.  Por último, são apresentadas as 

Referências Bibliográficas, contendo a listagem de todas as fontes consultadas para a 

elaboração do projeto de graduação. Após as Referências, há os apêndices, necessários para 

melhor compreensão da pesquisa.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A problemática do transporte a pé 

Segundo Daros (2000), pedestre é toda e qualquer pessoa que anda a pé no espaço 

público, incluindo deficientes físicos. O mesmo explica que a partir do intuito de percorrer 

longas distâncias, de forma confortável e poupando esforços, surgiram os modos de transporte 

motorizado, e com isso, as condições de passageiro e condutor. Com base nesses preceitos, 

compreende-se, portanto, que o espaço público é essencialmente do pedestre, pois é uma 

condição natural do homem ser pedestre, enquanto que eventualmente ele está na condição de 

passageiro ou condutor. Em virtude disto, devem ser estabelecidas regras de trânsito que 

priorizem as necessidades destes indivíduos, de forma que possam exercer o direito 

fundamental do ser humano de ir e vir livremente.  

Melo (2005), em seu estudo sobre acessibilidade e mobilidade de pedestres em 

áreas urbanas, afirma que há uma certa carência em relação a programas educacionais ou 

projetos relevantes para construção e utilização racional para as vias destinadas ao pedestre, 

tais como calçadas e passeios, especificamente na cidade de Fortaleza. Com isso, faz-se 

necessário compreender a diversidade de usuários que fazem parte desse modal e assim 

definir ideias e política públicas para um desenho urbano de qualidade e inclusivo.  

De Deus (2008) aborda que na sociedade atual prevalecem práticas de 

planejamento e uso do solo urbano que priorizam o transporte motorizado, em especial o 

individualizado, e para mudar essa perspectiva é importante estudar medidas que diminuam a 

dependência homem-veículo, portanto, é necessário maior incentivo aos cidadãos em relação 

ao uso do transporte sustentável, assim o ideal seria privilegiar os modos não-motorizados e 

coletivo. 

Quanto a isso, Gehl (2010) também aborda que, na perspectiva da sociedade, o 

transporte individual motorizado predomina de forma que as cidades vivem em uma escala 

motorizada, tornando assim a vida urbana um tanto quanto desagradável, já que o espaço 

destinado a circulação prioriza em sua maioria os veículos individuais. Desta forma, pedestres 

e ciclistas acabam sendo prejudicados com a falta de implantação e/ou manutenção da 

infraestrutura adequada, tornando as vias, que estão disponíveis no sistema, ineficientes, pois 

proporcionam maior exposição destes usuários, aumentando os riscos de possíveis acidentes.  

Miranda e Cabral (2002) discutem sobre a existência de vários fatores e situações 

que causam impactos no comportamento do pedestre quanto ao seu deslocamento. Eles 



 
15 

dividiram esses fatores em: fatores que influenciam na segurança do pedestre, principalmente 

devido a exposição do usuário em contato com o tráfego urbano e fatores que afetam a 

qualidade do deslocamento, ou seja, condições que influenciam diretamente o espaço de 

circulação. Ambos estão fortemente conectados entre si, visto que, uma baixa na qualidade 

pode tornar o ambiente menos seguro, e vice-versa, podendo ser exemplificados pela falta de 

calçadas adequadas, sem manutenção e utilizadas de maneira inconveniente por outros atores, 

travessias mal projetadas, ciclos semafóricos inadequados, etc.  

Magalhães et al (2004), no seu estudo sobre o padrão de comportamento dos 

pedestres, apresenta fatores intervenientes no comportamento dos mesmos. Eles classificam 

esses fatores como: 

a) Familiaridade com a área ou mapa mental; que representam o conhecimento do 

indivíduo acerca do ambiente e a forma como é percebido pelo mesmo; 

b) Riscos potenciais; sendo a percepção de riscos no ambiente, o que afeta a maneira 

como o pedestre interage com o mesmo, causando estados de alerta ou de 

tranquilidade; 

c) Continuidade no espaço; definido como a fluidez do espaço, tanto visualmente como 

morfologicamente, facilitando assim o deslocamento; 

d) Facilidade de apreensão do espaço (legibilidade); que é a facilidade com a qual o 

indivíduo percebe e se familiariza com esse espaço e elabora seu mapa mental; 

e) Pressão social; sendo esta a pressão que o sistema exerce sobre o indivíduo a respeito 

do seu comportamento, por exemplo regras, leis e fiscalização. 

Após a definição desses fatores, os referidos autores ainda elaboraram um 

fluxograma que exemplifica a determinação do comportamento dos pedestres juntamente com 

a interação em relação aos elementos internos e externos ao sistema, como apresenta a Figura 

1. 
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Figura 1 – Proposta do modelo de determinação do comportamento do pedestre 

 
Fonte: MAGALHÃES (2004) 

Compreender esses comportamentos do pedestre, para Torquato (2011), é 

importante como forma de tomada de decisão, para o surgimento de novas estratégias e 

intervenções ao ambiente. Barbosa (2010) apresenta que a percepção do pedestre também é 

necessária para a proposição e avaliação de projetos e consequente melhorias no sistema, 

proporcionando maior segurança aos usuários.  

Ainda segundo Torquato (2011), a segurança dos pedestres não depende somente 

do seu próprio comportamento, pois também é afetada diretamente pela ação dos motoristas, 

portanto para promover um ambiente seguro e propício ao deslocamento a pé, é necessário 

garantir o cumprimento dos direitos dos pedestres por meio de uma fiscalização eficiente, 

frisando ainda a importância de programas educacionais voltados para a segurança no trânsito, 

principalmente no que diz respeito aos condutores, já que o pedestre é considerado o elo mais 

vulnerável do sistema.  

Para Macedo (2018), é importante compreender e relacionar o comportamento 

exercido pelos pedestres e os elementos que fazem parte ambiente urbano, pois essa relação é 
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fundamental para o processo de decisão dos mesmos no que diz respeito a escolha de rotas. 

Esse processo decisório, portanto, é diretamente influenciado pelas características dispostas 

no percurso, como origem, destino e tamanho da rota, pela infraestrutura, tal como geometria 

da via e condições de tráfego, e pelas peculiaridades do próprio indivíduo, como idade, 

gênero, etc. 

2.2 Mobilidade sustentável e caminhabilidade 

A mobilidade é vital para o desenvolvimento de uma cidade saudável, portanto a 

mesma não deve ser planejada pensando-se somente nos automóveis, e sim para que o espaço 

de circulação do pedestre seja importante (GEHL, 2010). O mesmo ainda afirma que cabe a 

sociedade pressionar os profissionais do planejamento para reforçarem esse espaço como 

política urbana de integração, pois é fundamental para o desenvolvimento de cidades vivas, 

seguras e sustentáveis, proporcionando que mais pessoas se sintam confortáveis para 

caminhar e pedalar. 

Apoiando-se nesse contexto, vale ressaltar o conceito de mobilidade urbana 

sustentável, que é definida pelo Ministério das Cidades (2004) como “um conjunto de 

políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano, através da priorização dos modos não-motorizados e coletivos, que não gere 

segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável”.   

Segundo Larranaga (2015), um desenvolvimento urbano de forma sustentável 

pode ser estimulado através de estudos da influência da estrutura urbana no padrão de viagens 

da sociedade, de forma a promover ideias para um melhor planejamento urbanístico, 

contribuindo na questão da acessibilidade e mobilidade dos modos não-motorizados.  

Um desenvolvimento sem planejamento urbano, desordenado e ainda sem a 

integração da mobilidade, para Alves (2014), caracteriza uma situação comum nas grandes 

cidades até os dias atuais, o que requer gradativamente, investimentos nos sistemas mais 

sustentáveis, como o de transportes coletivos, e principalmente, nos modos não motorizados, 

como o caminhar e o pedalar, onde é preciso proporcionar melhorias, tornando-os mais 

agradáveis para que as pessoas mudem seus hábitos e adotem modos mais sustentáveis. 

Para Barros et al (2012), o ato de caminhar pode ser visto como a base da 

mobilidade urbana, já que faz parte de qualquer tipo de deslocamento, inclusive aqueles que 

predominam o uso de automóveis. Com base nisso, o termo caminhabilidade (walkability) 

está sendo frequentemente abordado na área de transporte sustentável, para representar a 

qualidade dos espaços destinados a circulação dos pedestres. 
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Segundo Gonçalves et al (2014), o conceito de caminhabilidade no âmbito da 

sustentabilidade e planejamento, surge como forma de medida do ambiente que diz respeito 

ao espaço físico onde se realiza um deslocamento a pé, tendo como base a avaliação de alguns 

atributos e da qualidade desse espaço, visando assim identificar como estes fatores 

influenciam o ato de caminhar.  

Entretanto, tais autores ainda abordam que as etapas de identificação e avaliação 

desses fatores, assim como a definição de caminhabilidade, não são exatas, pois por um lado é 

considerado apenas a percepção do pedestre, por outro, são avaliadas as características físicas 

do ambiente, podendo ainda haver uma mescla entre os dois pontos de vista.  Contudo, o que 

se pode afirmar é que a caminhabilidade busca avaliar quanto uma calçada é convidativa e 

adequada para o deslocamento de pedestres.  

2.3 O processo de planejamento  

O planejamento urbano tem papel fundamental na evolução da cidade, de forma a 

proporcionar qualidade de vida aos cidadãos, visando identificar problemáticas e atender as 

necessidades da sociedade como um todo, onde são consideradas as características urbanas 

com o propósito de intervir e sugerir propostas de melhorias na infraestrutura (DE DEUS, 

2008). 

Segundo Oliveira (2011) é através do planejamento que se pode compreender a 

produção do espaço urbano, pois ele representa as ações e decisões dos agentes produtores do 

mesmo. No entanto, esse processo não se limita ao desenho urbano, mas também é útil para o 

entendimento de questões sociais, promovendo acessibilidade e mobilidade em condições 

satisfatórias para todos, portanto é fundamental para o desenvolvimento sócio-espacial, 

visando assim a justiça social. 

E ainda, segundo Alves (2014), o planejamento integrado à mobilidade é 

importante para compreender o comportamento dos deslocamentos no ambiente de estudo, 

além de buscar entender a influência dos impactos provenientes desses movimentos, e a partir 

disso, auxiliar o poder público a gerenciar, organizar, fiscalizar e monitorar a utilização dos 

espaços urbanos destinados à circulação de pessoas e veículo 

Torquato (2011) afirma que é importante que o ambiente de trânsito se adeque às 

características de cada local, onde por exemplo áreas com grande fluxo de pedestres devem 

ser mais atrativas aos mesmos, considerando-se a implantação de elementos que 

proporcionem segurança e conforto. Portanto, nota-se a importância de um planejamento 
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urbano adequado, que proporcione mobilidade e acessibilidade a todos os modais integrantes 

do sistema. 

Para Magalhães e Yamashito (2009), o processo de planejamento pode ser 

realizado através de três níveis de atuação, nos quais o estratégico e tático tem grande parcela 

dos tomadores de decisão, onde são definidos o que e como fazer, e no nível operacional é 

importante a implementação do que foi estabelecido anteriormente. 

De acordo com Soares (2014) existem algumas dificuldades detectadas pelos 

planejadores a respeito da definição e estabelecimento de um método específico de 

planejamento, devido à complexidade inerente ao processo, pois sabe-se que existem 

inúmeras variáveis e que o objeto do planejamento (homem e suas atividades) é bastante 

imprevisível. 

De forma geral, Azevedo Filho (2012), resume que os métodos são destinados à 

elaboração de um modelo para compreender o funcionamento atual de um dado sistema de 

transporte, tendo como base a ocupação do solo e as atividades ali exercidas. Em seguida é 

necessário a calibração do modelo, para melhor representar a realidade atual, e então são 

projetadas as características socioeconômicas e o padrão de viagens para um cenário futuro. A 

partir daí, pode-se estimar perfis de futuras demandas e pode-se identificar as necessidades de 

intervenção da infraestrutura de transportes.  

Garcia et al. (2013) enfatizam o papel do planejamento de atividades como 

atividade de apoio ao processo de tomada de decisão e o uso de medidas de desempenho 

como indicadores de eficácia e eficiência de transportes, que refletindo tanto as preocupações 

relacionadas com o funcionamento do sistema como com os objetivos estratégicos, no intuito 

de fornecer um feedback para o processo de tomada de decisão, permitem a avaliação do 

desempenho do sistema. Deste modo, o processo de planejamento de transportes orientado à 

decisão resume-se a quatro fases: identificação / definição dos problemas; debate e a escolha 

de estratégias alternativas; implementação de estratégias; e monitoramento do sistema 

Com base nessa proposição, Alves (2014), afirma que para auxiliar os 

responsáveis pelo planejamento da mobilidade urbana existem indicadores, que mensuram o 

estado de um cenário urbano. Esse sistema de indicadores pode ser útil em todas as etapas do 

processo de planejamento, tanto na fase de compreensão da problemática, que engloba 

atividades de definição, caracterização e elaboração de um diagnóstico dos problemas, bem 

como na fase de intervenção, que objetiva arquitetar ações estratégicas para o processo de 
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tomada de decisão e, também, para avaliar os resultados da implementação das soluções 

propostas. 

2.4 Indicadores 

Segundo Garcia et al. (2013), a função do planejamento de atividades no processo 

de tomada de decisão, através de medidas de desempenho como indicadores de eficácia e 

eficiência de um dado sistema, reflete as preocupações referentes ao funcionamento desse 

sistema, permitindo assim uma avaliação do seu desempenho.   

As medidas de desempenho são medidas quantitativas que possibilitam a 

caracterização de aspectos do serviço ofertado a um determinado grupo de usuários de um 

sistema viário (TRB, 2010). Através delas é possível representar o desempenho de um 

determinado elemento viário, considerando variáveis que influenciam nessas medidas do 

sistema relacionados à oferta e à demanda, de um ou mais modos de transportes.  

Com base na literatura, Martin (2018) divide essas variáveis em grupos de fatores, 

sendo esses relacionados às condições existentes no entorno, às peculiaridades de cada modo, 

e aqueles que representam a interação entre os modais. E ainda, a autora aborda que tais 

medidas devem ser voltadas ao tipo de avaliação desejada, que pode ser quanto à fluidez, à 

segurança viária ou no que diz respeito aos impactos ambientais. 

Malatesta (2007) discorre na sua tese sobre como os planejadores desenvolveram 

parâmetros que relacionam as características do espaço de circulação com o comportamento 

dos usuários, chegando assim no conceito de nível de serviço, que ao ser associado ao 

movimento dos pedestres, é analisado com base no dimensionamento das áreas de circulação 

(praças, calçadas, escadas, corredores) e de aglomeração (plataformas e paradas). 

Entretanto, esses parâmetros são insuficientes para qualificar adequadamente 

esses espaços de caminhada, pois alguns dos aspectos do ambiente são subjetivos e não 

podem ser dimensionados numericamente, mas ainda assim são importantes para definir a 

reação e comportamento quanto a atratividade do ambiente. Com base nisso, a referida autora 

dividiu os métodos para aferição do nível de serviço dos espaços de caminhada de forma 

quantitativa e qualitativa. 

A metodologia quantitativa, como foi adaptada dos métodos usuais baseados no 

transporte motorizado, nem sempre é precisa, pois sabe-se que o comportamento dos 

pedestres é mais imprevisível em relação ao dos veículos. A partir de então, o Highway 

Capacity Manual – HCM (TRB, 2010), estabelece critérios para avaliar os níveis de serviço 

para o fluxo de pedestres com base em indicadores que se apliquem às medidas de 
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desempenho do fluxo. Tais indicadores podem ser representados, em resumo, a partir da 

velocidade de caminhada, o espaçamento entre pedestres e a probabilidade de conflitos entre 

eles.   

Além desse tipo de análise, o HCM (TRB, 2010) utiliza, para os modos não-

motorizados, o indicador escore-NS para definir o nível de serviço em travessias. No que diz 

respeito aos pedestres, os indicadores estão relacionados à medida de desempenho atraso 

médio dos pedestres na travessia, sendo este definido como o tempo de espera para iniciar a 

travessia. 

Já a metodologia qualitativa, considera aspectos mais subjetivos que fogem da 

alçada quantitativa, baseados principalmente nas condições do ambiente e paisagem urbana 

disponível.  A partir disso, Nanya e Sanches (2015), abordaram no seu estudo de avaliação da 

caminhabilidade que existem duas abordagens principais a respeito da qualidade dos 

ambientes para a caminhada, uma macro e outra micro.  

A abordagem macro caracteriza o meio urbano de forma mais abrangente, por 

exemplo, por meio de indicadores como tamanho de quadras, densidade urbana e 

conectividade das vias. Já a micro é baseada nas características que são diretamente 

percebidas pelos pedestres e afetam sua caminhada, tais como qualidade das calçadas, número 

de travessias, etc. 

 Com base nisso, foram propostos modelos para avaliar esse aspecto de 

caminhabilidade, como por exemplo o Índice de Qualidade das Calçadas (IQC), desenvolvido 

por Ferreira e Sanches (2001), baseados no modelo do HCM (TRB, 2000). O IQC tem como 

base indicadores definidos como aspectos de segurança, manutenção, largura efetiva da via, 

seguridade e atratividade visual. O espaço é avaliado através desses indicadores de qualidade, 

e então são definidas certas pontuações para uma posterior hierarquização baseada na 

percepção dos usuários.   

Além disso, têm-se ainda o Índice de Caminhabilidade (iCam) proposto pelo 

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP (2018), que se baseia em um 

método de avaliação da experiência do caminhar sob a ótica do pedestre, na qual busca avaliar 

algumas categorias como: calçada, mobilidade, segurança viária, atração, segurança pública e 

ambiente.  

O propósito desse índice foi a elaboração de uma ferramenta que, de forma 

precisa possa registrar as condições do espaço urbano sob o ponto de vista do pedestre. Sua 

aplicação tem como premissa a avaliação dos aspectos do ambiente construído que favorecem 

ou desestimulam a caminhada, sendo avaliado pelo segmento de calçada, que permite 
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direcionar o olhar à escala do pedestre, contribuindo para a construção de um melhor 

entendimento a respeito das redes de pedestres na escala de um bairro, por exemplo. Ao longo 

da análise, são calculadas as pontuações de cada indicador, para então estimar a classificação 

geral do sistema analisado. 

2.5 Simulação 

Jacobsen (2011), na sua dissertação, aborda que o incentivo ao transporte não 

motorizado resulta na demanda por modelos que auxiliem na compreensão e análise dos 

diferentes modos de transporte e todos com o mesmo nível de detalhamento, resultando 

também na incorporação desses modelos em softwares, como exemplo o VISSIM (PTV, 

2018). O referido autor ainda identifica dois tipos de modelos que envolvem os pedestres, os 

analíticos, que buscam representar o comportamento de pedestres e veículos em situações 

específicas, e os de simulação, que visam os comportamentos em situações mais genéricas.  

Como citado anteriormente, os pedestres e suas interações com os veículos vêm 

sendo cada vez mais abordados em estudos que acabam por estimular o uso do transporte não 

motorizado. A partir de então, viu-se a necessidade de incorporar modelos que representassem 

o comportamento de pedestres em simuladores de tráfego, modelos esses que visam auxiliar 

na compreensão do comportamento dos pedestres nas vias urbanas, principalmente nos pontos 

da rede com maiores conflitos com outros tipos de transporte, como em travessias, por 

exemplo. 

Dessa forma, um software que vem sendo bastante utilizado entre os engenheiros 

de tráfego é o VISSIM, que foi incorporado com um dos principais modelos de simulação 

microscópica que abrange o comportamento individual dos pedestres, o Modelo de Força 

Social, que foi proposto por Helbing e Molnár (1995) e é baseado no conceito de que “o 

movimento dos pedestres é resultado de uma reação a um somatório de forças de atração, 

dada pelo desejo de se chegar a um destino, e de repulsão, tanto a obstáculos físicos quanto 

aos outros pedestres e usuários da via”. 

Na simulação com o VISSIM, são definidas áreas de origem para os pedestres, 

que se conectam através de caminhos estabelecidos, denominados de links. Para cada área são 

atribuídos os tipos de pedestres, e estes são agrupados por características específicas, tais 

como gênero (homem ou mulher), faixa etária (criança, jovem, adulto ou idoso) e dificuldade 

de locomoção (pessoas com cadeira de rodas, com criança no colo ou com bagagem). Quanto 

à interação com veículos, o software representa através de modelos de aceitação de brecha, 
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como o modelo de Regras de Prioridade (priority rules) e o modelo de Áreas de Conflito 

(conflict area). 

Para melhor compreensão a respeito do comportamento dos pedestres na 

simulação, o VISSIM conta o módulo de simulação de pedestres VISWALK.Com base nisso, 

Friis e Svensson (2013) buscaram, em seu estudo de caso na cidade de Gothenburg, na 

Suécia, analisar vantagens de se modelar o comportamento de pedestres através da simulação 

com o VISSIM e VISWALK. Tais autoras concluíram que o VISWALK pode agregar maior 

valor à simulação, principalmente em análises relacionadas à avaliação do próprio pedestre. 
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3 METODOLOGIA 

A proposta metodológica utilizada para este trabalho, é baseada no processo de 

planejamento proposto por Soares (2014), que segue quatro etapas principais, de 

identificação, caracterização, diagnóstico e avaliação de alternativas, em que as três primeiras 

abordam a fase de compreensão da problemática, e a última, a de proposições de alternativas. 

O método utilizado nesse estudo de caso, será realizado com base nas etapas de 

compreensão da problemática. Entretanto, optou-se por realizar uma breve avaliação a 

respeito de sugestão de alternativas, de forma a priorizar, pelo menos, o problema mais grave 

do sistema. Tal etapa não seguirá o modelo de Soares, e servirá apenas para melhor análise e 

contribuição para o sistema em estudo, conforme mostra a Figura 2.  

Figura 2 – Esquematização do método utilizado baseado no de Soares (2014) 

 
Fonte: adaptado SOARES (2014)  

3.1 Identificação da problemática 

Segundo esta etapa do método, para a identificação dos problemas, primeiramente 

o planejador precisa contextualizar o sistema no qual deseja-se estudar, portanto é necessário 

definir o objeto no qual se propõe atuar, devendo-se considerar todos os componentes que 

formam o fenômeno e que afetam a problemática em análise.  
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Em seguida, deve-se realizar a identificação dos atores envolvidos no problema, 

que atuam direta ou indiretamente no processo, pois sabe-se que cada indivíduo possui sua 

própria percepção e interesse na situação em que está presente.  

Após a definição dos atores, deve-se realizar um levantamento dos problemas em 

que os mesmos estão envolvidos, de acordo com a percepção de cada um. Esse levantamento 

pode ser feito através de uma coleta de dados, seja por meio de entrevista, questionário ou 

pesquisas exploratórias, de forma a identificar os “incômodos” ou “desaprovação” em relação 

a situação em análise. 

Com os problemas identificados, é necessário fazer uma classificação e 

representação dos mesmos, a partir de um agrupamento estabelecido por meio de alguns 

critérios, tais como abrangência, impacto, atores envolvidos e a atuação destes, de forma que 

representem as semelhanças entre si. Com isso, é dada a representação da problemática, 

através de uma árvore de problemas, evidenciando a participação dos elementos na relação de 

causa e efeito.  

3.2 Caracterização da problemática 

A etapa de caracterização é necessária para organizar as percepções dos atores em 

dados capazes de representar os problemas levantados. Com isso, pretende-se retratar a 

situação atual do sistema em análise e assim compará-la com situações desejadas, através de 

indicadores capazes de representar esses problemas relacionados à acessibilidade e 

mobilidade. 

Contudo, inicia-se esta etapa com a proposição e validação dos indicadores, o que 

será de grande importância para as tomadas de decisão. Esses indicadores são necessários 

para dar maior percepção da situação de maneira mais compreensível e também comparável, 

por isso devem ser selecionados de acordo com a disponibilidade de dados e sua capacidade 

de representação do fenômeno, sendo ainda de fácil interpretação. 

Em seguida, deve-se definir as variáveis, a fim de “quantificar” e “qualificar” os 

indicadores dos problemas percebidos, para então realizar a coleta dos dados que irão 

representar de forma significativa, a situação atual do sistema em estudo.  

Após a coleta dos dados, é feita uma análise dos resultados dos indicadores e 

assim é estabelecida a descrição da situação atual, levando em conta ainda que alguma 

variável pode ter mais importância que outra. Nesta etapa, pode-se recorrer ao uso de 

modelagem para uma melhor representação da realidade observada, ou para a obtenção de 

indicadores que não foram possíveis de coletar em campo. 
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Por fim, é necessária a validação da situação atual para garantir que a mesma 

representa bem a realidade dos usuários do sistema, portanto, é de grande importância que 

haja uma calibração do modelo, para que os indicadores obtidos e suas medidas de 

desempenho sejam coerentes com a situação percebida.  

3.3 Diagnóstico da problemática 

Para finalizar a fase de compreensão da problemática, a etapa de diagnóstico 

busca validar os problemas percebidos anteriormente, destacando ainda as relações causais 

entre os mesmos, com isso, inicia-se esta etapa com a construção da situação desejada. 

Portanto, é necessário definir parâmetros para os indicadores já determinados, que podem ser 

encontrados em literatura específica ou estabelecidos a partir de conhecimento prévio da 

problemática, de forma que estres possam servir de comparação em relação aos dados 

coletados na caracterização e assim, sejam tidos como referência a fim de validar a existência 

da problemática. 

Para isso, deve ser estabelecido o déficit entre a situação atual e a desejada, a 

partir do qual, quando confirmada a diferença entre os dados atuais e aqueles considerados 

ideais, além dos limites toleráveis, é validada a existência do problema no sistema, o que abre 

espaço para uma análise das relações de causa e efeito da problemática, que proporcionam 

futuras alternativas para o sistema em geral, atacando diretamente nas causas dos problemas.  

Consequentemente, é necessário avaliar a evolução da problemática, através de 

modelagem, projetando os problemas determinados para cenários onde estes estão agravados, 

devido à falta de interferências no sistema.  

Por fim, deve-se estabelecer uma metodologia que avalie a gravidade dos 

problemas e defina uma escala de priorização entre eles. Segundo o proposto no método, 

Soares (2014) sugere uma avaliação em quatro aspectos: gravidade pontual, que indica a 

defasagem do problema em relação ao idealizado; gravidade relativa, que mostra o impacto 

em relação aos demais problemas; urgência, que é quando o problema vai ganhando mais 

gravidade; e tendência, que representa como essa gravidade pode se modificar ao longo do 

tempo. Esta etapa busca auxiliar em uma posterior avaliação de alternativas para solução ou 

mitigação dos problemas em análise. 

3.4 Proposição de alternativa 

Essa etapa será realizada considerando um dos problemas mais graves do sistema, 

e assim será sugerida alguma alternativa para sua melhoria. Tal análise será realizada por 
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meio de modelagem com uso do software de microssimulação, o VISSIM, de forma a mostrar 

o efeito dessa alternativa sobre o sistema atual, e a avaliar o impacto da variável analisada, e 

assim, servindo de sugestão para tomadores de decisão a respeito do sistema analisado.
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

4.1 Identificação da problemática 

4.1.1 Contextualização do sistema e área de estudo 

Para aplicação desta pesquisa, de análise de problemas no deslocamento de 

pedestres, a área de estudo é o Campus do Pici, que está localizado na região noroeste da 

cidade de Fortaleza, e é delimitado a norte pela Avenida Mister Hull (BR-222), a leste pela 

Avenida Engenheiro Humberto Monte, e a oeste e sul pela Rua Pernambuco, que são as vias 

de acesso ao campus, conforme mostra a Figura 3.  

Figura 3 – Mapa esquemático do Campus do Pici 

 
Fonte: RODRIGUES (2013) 

Este é o maior campus universitário da UFC, com cerca de 210 hectares, no qual 

abriga três dos quatro centros de ensino da instituição, sendo estes o Centro de Tecnologia, 

Centro de Ciências Agrárias e Centro de Ciências. Conta ainda com três, dos quatro institutos, 
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Instituto de Educação Física e Esportes, Instituto de Cultura e Arte e Instituto Universidade 

Virtual, e ainda estão localizadas as Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-

Graduação, a Biblioteca Universitária Central, além de outras setoriais, agências bancárias, 

cantinas, Restaurantes Universitários, laboratórios e ainda conta com instituições externas de 

desenvolvimento de pesquisa, que tem parceria com a universidade.  

Nos últimos anos, pode-se notar também um constante crescimento na oferta de 

cursos no campus, o que demanda a construção de novas instalações para dar suporte às suas 

atividades. Consequentemente, essas mudanças fazem com que o número de usuários do 

campus aumente consideravelmente.  

Dados obtidos através do Anuário Estatístico do ano de 2019, produzido pela Pró-

Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), mostram que o número de alunos, de 

graduação e pós-graduação, matriculados no ano de 2018 apenas no Campus do Pici, era de 

aproximadamente 15 mil estudantes, conforme mostra a Tabela 1, o que representa cerca de 

52% do total de alunos matriculados nos campi de Fortaleza.   

Tabela 1 – Quantidade de alunos matriculados no Campus do Pici no ano de 2018 

 
Vagas Ingressantes Matriculados Concludentes 

Centros 3453 3069 11727 1781 

Institutos 982 968 3560 474 

Total 4435 4037 15287 2255 

Fonte: Universidade Federal do Ceará (2019) 

Considerando ainda a população de professores, servidores, técnicos, terceirizados 

e de moradores das proximidades que utilizam o campus ou passam por ele durante seus 

deslocamentos diários, o número de usuários cresce ainda mais. Para atender a essa demanda, 

a universidade conta com o sistema viário interno do campus, que realiza a circulação de 

ônibus com uma rota que percorre quase toda a extensão do campus, atendendo as vias de 

acesso do mesmo. Atualmente, a universidade conta com um micro-ônibus e a linha de ônibus 

020 pertencente à Etufor, que variam a frota de acordo com o horário e demanda de usuários.  

Contudo, visto a crescente quantidade de transeuntes dentro do campus, esse 

sistema interno não é suficiente para atender toda a demanda de pessoas que circula dentro da 

universidade, e muitos se deslocam a pé, seja o percurso completo ou apenas parte dele, pois 

mesmo considerando que certa parcela dos usuários utiliza transporte motorizado individual, 

sabe-se que em algum momento da viagem todos exercem o papel de pedestre. 
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4.1.2 Identificação dos atores 

O objeto central deste estudo, como já explicitado anteriormente, é o atual sistema 

de deslocamento de pedestres no campus do Pici, da UFC. Sabendo-se que tal sistema pode 

ser encarado como uma rede de micro-acessibilidade, constituída pelos deslocamentos intra-

campus, ou seja, entre zonas do próprio campus, pode-se identificar que os principais atores 

são os pedestres, que são compostos pela população que frequenta a universidade, sendo estes 

alunos, professores, técnicos, servidores, moradores de localidades adjacentes, e possíveis 

visitantes.  

Como parte integradora dessa classificação de atores, também pode-se citar os 

usuários de outros modos de transporte, como o cicloviário, o motorizado individual e 

coletivo, que está diretamente relacionado ao modo a pé, visto que muitos pedestres são 

usuários de transporte coletivo. E ainda, outro integrante desta classe de atores é a 

Superintendência de Infraestrutura da UFC, já que é de sua responsabilidade o objeto de 

estudo e toda a infraestrutura que lhe serve. Entretanto, como citado anteriormente, o foco 

deste trabalho são os próprios pedestres, portanto estes são os atores abordados.   

4.1.3 Levantamento e validação dos problemas 

A subetapa de levantamento dos problemas busca levantar a problemática 

percebida e vivenciada pelos diversos atores inseridos no contexto do sistema de 

deslocamento de pedestres no campus do Pici. Para esta etapa, todavia, buscou-se, 

inicialmente, na literatura, exemplos de problemas identificados a sistemas de transportes 

semelhantes ao avaliado neste estudo, e ainda, buscou-se exemplos de trabalhos semelhantes 

realizados na graduação e pós-graduação do departamento de transportes da universidade. A 

importância desse procedimento está no fomento do raciocínio da problemática para os 

analistas, a partir do fornecimento de informações consolidadas. Os principais problemas 

encontrados nessa busca bibliográfica estão apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 – Problemas levantados para o sistema de deslocamento de pedestres do campus 

 
Fonte: elaborada pela autora 

Como complemento destes dados previamente levantados, foi elaborado um 

questionário online, publicado no grupo do Facebook “Fórum do Campus do Pici”, com o 

objetivo de melhor compreender a situação desse sistema atualmente, perante a percepção dos 

próprios atores. 

Neste questionário, foram obtidas 82 respostas, e foi feita uma identificação dos 

usuários a respeito do gênero, idade e com que frequência os mesmos andam a pé pelo 

campus. Desses dados, pode-se perceber que houve uma mesma proporção de gênero, sendo 

90% com idade entre 16 e 24 anos e 10% com 25 a 34 anos. Além disso, foi possível 

identificar que 35% dos usuários questionados se deslocam, preferencialmente, a pé ao longo 

do campus, 27% andam somente até as paradas de ônibus, 25% intercalam entre as duas 

opções anteriores e 13% fazem uso de outros modos e só se deslocam a pé entre os blocos.    

Os pedestres foram indagados também a respeito dos problemas listados, se 

realmente são considerados problemas, funcionando assim como um método de validação, 

além disso, foi feita uma pergunta aberta buscando identificar outras adversidades além das já 

citadas anteriormente. Desta pergunta, os “novos” problemas que surgiram se encaixam nas 

categorias que já foram listadas, que resumidamente, são os seguintes: 

a) pouca iluminação a noite em alguns pontos do campus; 

b) alta velocidade dos veículos; 

c) estacionamentos mal delimitados; 

d) calçadas danificadas e pavimentos irregulares; 

e) falta de acessibilidade para pessoas com deficiência; 
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f) animais soltos dentro do campus;  

g) falta de cobertas contra sol e chuva; 

h) ausência de mapas do campus. 

Aproveitando a divulgação do questionário, optou-se ainda por elaborar perguntas 

úteis para etapas posteriores para entender melhor quais os principais percursos realizados, os 

locais em que os usuários mais são afetados por esses problemas, qual a opinião deles a 

respeito desse sistema de deslocamento e o que poderia ser feito para melhorá-lo.   

4.1.4 Representação da relação de causa e efeito da problemática 

Esta subetapa é importante para esboçar uma provável relação de causa e efeito 

entre os problemas validados, representando-os no formato gráfico de uma árvore de 

problemas. Tal esforço, consiste em identificar os possíveis geradores, ou agravadores, de 

determinados problemas, ou seja, o que influencia em cada situação, na série de problemas 

validados, de acordo com a visão dos próprios usuários. Com isso, a partir das respostas 

obtidas por meio do questionário, notou-se que à medida em que os atores levantavam suas 

percepções referentes aos problemas relatados, foram atreladas possíveis causas aos mesmos, 

da seguinte forma: 

a) o conflito com os outros modos de transporte pode ser causado 

principalmente por imprudências cometidas pelos motoristas e pelas altas 

velocidades na qual dirigem, e isso já pode ocorrer devido à falta de 

fiscalização dentro do campus ou sinalização ineficiente; 

b) a infraestrutura inadequada pode ser efeito da deficiência na qualidade das 

calçadas e do pavimento, juntamente com a escassez de estruturas prioritárias 

para os pedestres, o que implica diretamente em um déficit na acessibilidade de 

pessoas com mobilidade reduzida;  

c) a insegurança pública nas vias do campus está relacionada, principalmente, ao 

risco de assaltos e outros incidentes, que já é o efeito das vias serem pouco 

iluminadas durante a noite. Além disso, tal problema também pode ser causado 

pela falta de postos de informação, e pela presença de animais soltos no 

campus, favorecendo a sensação de insegurança percebida pelos usuários; 

d)  as grandes distâncias percorridas podem ocorrer devido a ausência de um 

sistema integrador, como o de bicicletas compartilhadas, visto que já existe a 

opção de transporte coletivo, com paradas distribuídas ao longo do campus, 

mas que ainda assim pode ser considerado ineficiente, devido à alta demanda; 
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e) e o desconforto térmico, que também está relacionado às grandes distâncias, é 

o efeito da ausência de elementos que proporcionem sombra e proteção contra 

as intempéries do ambiente. 

Portanto, para melhor representação da problemática, optou-se por classificar os 

problemas levantados em dois principais tópicos, sendo estes agrupados conforme a sensação 

de insegurança percebida pelos pedestres, e referentes a sensação de fadiga causada pelos 

deslocamentos dentro do campus, conforme mostra a árvore de problemas elaborada na 

Figura 5. 
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Figura 5 – Árvore de problemas e relação de causa e efeito do sistema  

 

Fonte: elaborada pela autora
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4.2 Caracterização da problemática 

4.2.1 Proposição dos indicadores 

Com base nos problemas levantados pelos atores, e no conhecimento do sistema 

através da contextualização, alguns indicadores são propostos, considerando, principalmente, 

a capacidade de representar o fenômeno e a disponibilidade de coleta. Os indicadores são os 

principais elementos de informação, podendo abranger várias áreas: econômicas, sociais, 

políticas, ambientais e etc. Cabe aos planejadores e analistas do sistema identificar aqueles 

que melhor representam a problemática em estudo, pois são eles que possibilitam a 

construção do conhecimento para uma posterior tomada de decisões.  

Desta forma, foram escolhidos os indicadores que melhor se adequam e que 

descrevem satisfatoriamente bem cada problema, obtidos, inicialmente, a partir de pesquisa 

bibliográfica, e posteriormente, foram adaptados à realidade do sistema analisado. 

A partir das pesquisas bibliográficas de indicadores que representam o sistema de 

pedestres, o escolhido como mais adequado para esta análise é o Índice de Caminhabilidade 

(iCam), elabora pelo ITDP, 2018, que engloba vários fatores relacionados ao ambiente 

construído, juntamente com a acessibilidade e mobilidade de pessoas. Esse índice é composto 

por 15 indicadores agrupados em seis diferentes categorias, conforme mostra a Figura 6. 

Figura 6 – Categorias do Índice de Caminhabilidade (iCam) 

 
Fonte: ITDP (2018) 

Cada uma dessas categorias incorpora uma dimensão da experiência do caminhar 

e são consideradas elementos necessários para a avaliação da caminhabilidade, sendo, 

portanto, utilizados como parâmetros de referência para a avaliação, e posterior distribuição 

de pontuação. Com isso, os indicadores podem ser utilizados para representar os problemas 
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elencados pelos usuários, com exceção do indicador atração, que não será utilizado nesta 

análise, visto que não representa um problema especificamente. Esses indicadores podem ser 

relacionados aos problemas levantados da seguinte forma:  

a) a calçada engloba a dimensão de caminhabilidade relativa à infraestrutura, 

analisando dimensões e condições da superfície dos ambientes destinados ao 

uso dos pedestres, portanto, está diretamente relacionada ao problema de 

“infraestrutura inadequada ou inexistente”, que pode representado através de 

uma avaliação da largura e pavimentação das calçadas; 

b) a mobilidade diz respeito à disponibilidade e ao acesso a outros modos, 

principalmente, ao transporte público, portanto, engloba o problema levantado 

de “longas distâncias percorridas ao longo do campus”, que pode ser 

representado a partir do tamanho das quadras e pela distância a pé percorrida 

para acesso ao transporte; 

c) a segurança viária  pode representar o problema de “conflitos com outros 

modos de transporte”, visto que se refere à segurança dos pedestres em relação 

ao tráfego de veículos motorizados, bem como a adequação das travessias a 

requisitos de conforto e acessibilidade universal, portanto, é de grande 

importância para avaliar as condições de caminhada, já que está diretamente 

relacionada ao riscos que os indivíduos estão expostos, como acidentes;  

d) a segurança pública é um dos principais temas discutidos a respeito da 

utilização do espaço público, especialmente em locais subdesenvolvidos, com 

grandes índices de desigualdade social, como o Brasil. Portanto, o problema de 

“insegurança pública nas vias do campus” está incorporado nessa categoria, 

que pode ser representada pela análise de qualidade da iluminação pública ou 

pelo fluxo diurno e noturno de pedestres na via;  

e) o ambiente está relacionado aos aspectos ambientais que podem afetar as 

condições de caminhada, tal como conforto, sombras, abrigos, poluição sonora 

e limpeza urbana, portanto, podem representar o problema elencado de 

“desconforto térmico”.  

4.2.2 Definição das variáveis e coleta de dados 

Após a seleção dos indicadores para os principais problemas identificados, como 

objetos de estudo para a caracterização da condição atual do sistema de transporte em análise, 

esta subetapa tem como função a definição das variáveis para os indicadores selecionados, 
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que serve para definir e especificar de que forma eles serão caracterizados. Para cada 

indicador buscou-se determinar, pelo menos, uma variável que possa ser considerada 

representativa do seu comportamento, no sistema em estudo.  

As variáveis foram escolhidas com base no manual do iCam, entretanto, optou-se 

por inserir outra variável no indicador de segurança viária, que é referente ao atraso dos 

pedestres na travessia, visto que essa é uma medida de desempenho que foi considerada 

importante para a análise e está diretamente relacionada ao problema levantado pelos 

usuários. Portanto, seguem apresentadas na Figura 7, os indicadores e suas variáveis 

representativas. As coletas serão realizadas com auxílio da planilha disponível no site: 

https://itdpbrasil.org/icam2/. 

Figura 7 – Indicadores e varáveis representativas 

 
Fonte: adaptado ITDP (2018) 

Segundo a indicação do iCam, a análise se dá basicamente no segmento de 

calçada do sistema em estudo, portanto, a caracterização das variáveis, é feita a partir de uma 



 
38 

pontuação estabelecida para os segmentos, que vai de 0 a 3, associada a uma classificação 

qualitativa da experiência do pedestre em relação à variável em análise. Essa pontuação é 

calculada a partir de uma média ponderada dos resultados de cada variável encontrados, em 

que cada uma recebe um peso em função da extensão de seu trecho correspondente. 

 Após a pontuação das variáveis, pode-se determinar a classificação de cada 

indicador, também com uma pontuação de 0 a 3, na qual é estabelecida a classe dos mesmos, 

que varia de insuficiente à ótimo, conforme mostra a Figura 8. 

Figura 8 – Pontuação para cada variável e para cada indicador conforme o método iCam 

 
Fonte: adaptado ITDP (2018) 

4.2.2.1  Calçada 

Conforme a metodologia do iCam, uma parte da análise é feita com a variável 

largura, na qual é avaliada a largura de faixa livre em cada segmento, a partir da observação 

do trecho mais crítico de circulação de pedestres. Recomenda-se que a faixa livre tenha 2m, 

largura suficiente para comportar uma pessoa com cadeira de rodas e outra passando por ela, 

ou no mínimo de 1,5m de modo a comportar pelo menos um cadeirante, e deve ser desprovida 

de obstáculos temporários ou permanente, como mobiliário, barracas, vegetação, lixeiras, 

veículos estacionados, etc. E ainda, admite-se que a faixa livre deve comportar um fluxo de 

25 pedestres por minuto, em ambos os sentidos, a cada metro de largura. Segue na Figura 9 o 

modelo de faixa livre recomendado pelo método. 
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Figura 9 – Exemplo de faixa livre recomendada pelo iCam 

 
Fonte: ITDP (2018) 

A outra variável é a pavimentação da calçada, sendo este um requisito 

imprescindível para a circulação segura e universal de pedestres. Além da existência de 

pavimentação, também deve ser analisada a quantidade de buracos ou desníveis no 

pavimento, pois sabe-se que condiciona a circulação principalmente de pessoas idosas, 

crianças e com mobilidade reduzida. Assim, uma calçada é considerada ótima quando for 

dotada de pavimentação e não apresentar buracos ou desníveis. 

A primeira parte da coleta é realizada com a identificação do trecho mais estreito 

ao longo da extensão do segmento de calçada, para então reconhecer a largura útil de 

circulação de pedestres e medir a seção que apresenta a maior largura disponível aos usuários, 

analisando também o fluxo de pedestres no momento do levantamento. Em seguida, é 

avaliado se o segmento é completamente pavimentado, e é identificado a presença de buracos 

com mais de 15cm em qualquer dimensão, e desníveis superiores a 1,5cm, ambos a cada 

100m do segmento. Se possível, pode-se recorrer ao uso de imagens atualizadas de satélite do 

programa Google Earth. A pontuação das variáveis é dada de acordo com a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Pontuação das variáveis largura e pavimentação da calçada 

PONTUAÇÃO VARIÁVEL 
 Largura Pavimentação 

3 
Largura mínima ≥ 2m e comporta o 

fluxo de pedestres ou é uma via 
exclusiva para pedestres 

Todo o trecho é pavimentado, não há 
buracos ou desníveis 

2 
Largura mínima ≥ 1,5m e comporta 

o fluxo de pedestres 

Todo o trecho é pavimentado, e 
quantidade de buracos ou desníveis  ≤ 5  

a cada 100m 

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

Todo o trecho é pavimentado, e 
quantidade de buracos ou desníveis  ≤ 10  

a cada 100m 

0 Largura mínima < 1,5m 
Inexistência de pavimentação em algum 

trecho ou quantidade de buracos ou 
desníveis >10  a cada 100m 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

4.2.2.2 Mobilidade 

Uma das variáveis analisadas é a dimensão da quadra, este é um elemento da 

composição urbana delimitado por cruzamentos e travessias, sejam elas exclusivas para 

pedestres ou não. Sua dimensão deve colaborar para uma melhor mobilidade do pedestre, 

permitindo oportunidades de cruzamentos e proporcionando rotas mais diretas.  

A outra variável é a distância a pé ao transporte, que constitui um fator importante 

para facilitar o acesso do pedestre. Esta variável avalia a proximidade dos mesmos às estações 

de transporte, e nesse caso, admite-se a avaliação da proximidade às paradas de ônibus 

convencionais. 

Primeiramente, a coleta é realizada estimando-se o comprimento da lateral da 

quadra, equivalente à extensão do segmento de calçada, considerando ainda se há alguma 

passagem de acesso público de pedestres. Em seguida, deve-se quantificar a distância a pé 

entre o ponto médio do segmento de calçada e a parada de ônibus mais próxima. Se possível, 

pode-se recorrer ao uso de imagens atualizadas de satélite do programa Google Earth. A 

pontuação é estabelecida com base nos critérios apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Pontuação das variáveis dimensão de quadra e distância a pé ao transporte 

PONTUAÇÃO VARIÁVEL 
 Dimensão da quadra Distância a pé ao transporte 

3 
Lateral da quadra ≤ 110m de 

extensão 

Distância máxima a pé até um ponto de 
embarque/desembarque em corredores e 
faixas de ônibus com prioridade viária ≤ 

200 m 

2 
Lateral da quadra ≤ 150m de 

extensão 

Distância máxima a pé até um ponto de 
embarque/desembarque de linhas de ônibus 

convencional ≤ 200 m 

1 
Lateral da quadra ≤ 190m de 

extensão 

Distância máxima a pé até um ponto de 
embarque/desembarque de linhas de ônibus 

convencional ≤ 300 m 

0 
Lateral da quadra > 190m de 

extensão 

Distância máxima a pé até um ponto de 
embarque/desembarque de linhas de ônibus 

convencional > 300 m 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

4.2.2.3 Segurança viária 

A tipologia de rua é uma variável importante para a segurança do pedestre, visto 

que vários fatores externos estão envolvidos. A tipologia é adequada quando a calçada é 

dedicada de forma segura ao usuário e é devidamente protegida do tráfego de veículos quando 

estes se encontram em velocidades incompatíveis com a circulação de pedestres. A velocidade 

dos veículos está diretamente relacionada às taxas de fatalidades de pedestres, que a partir de 

30 km/h qualquer acréscimo tem um efeito muito maior sobre a gravidade da colisão.  

Outra variável é condição da travessia, pois sabe-se que para a experiência do 

pedestre ser considerada ótima, as travessias devem apresentar estes requisitos de qualidade: 

faixa de travessia de pedestres visível, acesso completo a cadeiras de rodas, piso tátil de alerta 

e direcional e tempos de travessia adequados a pessoas com mobilidade reduzida. A avaliação 

é realizada a partir do reconhecimento das rotas de travessia de pedestres no segmento 

analisado, independentemente da presença de demarcação ou condições apropriadas à 

circulação. A pontuação é estabelecida conforme mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Pontuação das variáveis tipologia de rua e condições de travessias 

PONTUAÇÃO VARIÁVEL 
 Tipologia de rua Condições de travessias 

3 Vias exclusivas para pedestres 
100% das travessias a partir do 

segmento da calçada 
cumprem os requisitos de qualidade 

2 
Vias com calçadas segregadas e 

circulação de veículos motorizados: 
velocidade regulamentada ≤ 30 km/h 

≥ 75% das travessias a partir do 
segmento da calçada 

cumprem os requisitos de qualidade 

1 
Vias com calçadas segregadas e 

circulação de veículos motorizados: 
velocidade regulamentada ≤ 50 km/h 

≥ 50% das travessias a partir do 
segmento da calçada 

cumprem os requisitos de qualidade 

0 
Vias com calçadas segregadas e 

circulação de veículos motorizados 
Velocidade regulamentada > 50 km/h 

< 50% das travessias a partir do 
segmento da calçada 

cumprem os requisitos de qualidade 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

Para a coleta da primeira variável, inicialmente é feita a identificação do tipo de 

via, podendo ser via exclusiva para pedestres, como calçadões e ruas permanentemente 

abertas, via compartilhada por pedestres, ciclistas e veículos motorizados ou via com calçada 

segregada e circulação de veículos motorizados. Em seguida, é identificada a velocidade 

regulamentada disposta em sinalizações verticais ou horizontais ao longo da via. Caso o 

trecho analisado não apresente velocidade regulamentada, deve-se considerar a velocidade do 

trecho imediatamente anterior, e ainda, caso não haja essa informação, pode-se estabelecer 30 

km/h para vias locais, 40 km/h para vias coletoras, 60 km/h para vias arteriais. 

A coleta das condições de travessia é realizada a partir da soma das notas relativas 

aos itens observados em campo, que deve ser de +100 para que a travessia cumpra todos os 

requisitos de qualidade, e de +85 para que cumpra os requisitos mínimos de qualidade. Essa 

nota é dada de acordo com a quantidade de travessias em cada segmento analisado, e tira-se a 

porcentagem daquelas que cumprem com o requisito mínimo em relação ao segmento. Os 

critérios avaliados para essa nota seguem apresentados na Tabela 5, e optou-se por dispor 

apenas dos critérios referentes às vias não-semaforizadas, visto que é o encontrado no sistema 

em análise.  
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Tabela 5 – Critérios para avaliação das condições de travessia 

NOTA TRAVESSIAS NÃO SEMAFORIZADAS 

+30 Há faixa de travessia de pedestres visível 

+25 
Há rampas com inclinação apropriada às cadeiras 
de rodas no acesso à travessia de pedestres ou a 

travessia é no nível da calçada. 

+15 
Há piso tátil de alerta e direcional no acesso à 

travessia de pedestres 

+30 

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

superior a 2 faixas de circulação de automóveis 
consecutivas. 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

Além das variáveis citadas acima, optou-se por uma análise extra da medida de 

desempenho atraso, em apenas uma travessia específica, a da rotatória da lagoa, visto que foi 

o ambiente mais problemático levantado no questionário, e além disso, seria inviável fazer 

essa análise de atraso para todas as travessias do campus. Essa em específico, causa bastante 

desconforto e insegurança aos pedestres, devido ao fluxo intenso de veículos nas horas de 

pico, e à ausência de um local específico para a travessia, que priorize a passagem dos 

usuários.  

Tal análise será importante para a etapa de proposição de alternativa, e sua 

avaliação será feita com base no nível de serviço para pedestres em travessias não-

semaforizadas, proposto pelo HCM 2000, conforme mostra a Tabela 6, que pode também 

relacionar o atraso com a probabilidade de desobediência na travessia, porém, esse viés não 

será analisado. 

Tabela 6 – Nível de serviço para pedestres em travessias não-semaforizadas 

NÍVEL DE 
SERVIÇO 

ATRASO MÉDIO (S) 
PROBABILIDADE DE 

DESOBEDIÊNCIA 

A <5 Baixa 

B 5-10  

C >10-20 Moderada 

D >20-30  

E >30-45 Alta 

F >45 Muito alta 

Fonte: HCM (2000) 

A coleta do atraso é feita a partir do uso de filmagens no local da travessia, de 

forma que possibilite a análise do momento em que o pedestre chega na área até o instante em 
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que realiza a travessia, podendo assim ser visualizado o tempo em que o mesmo espera para 

atravessar o local. 

4.2.2.4 Segurança pública 

Quanto à segurança pública das vias, a principal variável é a quantidade de 

iluminação. Uma calçada bem iluminada proporciona boas condições de utilização noturna 

dos ambientes de circulação, favorecendo a sensação de segurança dos usuários.  A pontuação 

é estabelecida conforme apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Pontuação da variável quantidade de iluminação 

PONTUAÇÃO VARIÁVEL 
 Quantidade de iluminação 

3 
Resultado da avaliação = 100 

A iluminação atende totalmente os requisitos 
mínimos para o pedestre. 

2 Resultado da avaliação = 90 

1 Resultado da avaliação = 60 

0 
Resultado da avaliação < 60 ou 

Inexistência de iluminação noturna em 
determinados pontos. 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

Para a coleta dos dados, é recomendado que seja coletada em campo a iluminância 

no período noturno, porém, caso seja impossibilitado o uso do equipamento de coleta, o 

luxímetro, cabe a análise de outros fatores relevantes, como a presença de pontos de 

iluminação voltados à rua ou à calçada e também na travessia, ou se há pontos obstruídos e 

sem iluminação. Esses fatores são avaliados e é dada uma nota para a definição da pontuação 

da variável. Essa nota é equivalente à soma relativa aos itens observados em campo, que deve 

ser de +100 para que seja considerado que o segmento cumpre os critérios de qualidade da 

infraestrutura de iluminação pública, conforme apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Critérios para avaliação da qualidade da infraestrutura de iluminação pública 

NOTA OBSERVAÇÕES 

+20 
Há pontos de iluminação voltados à rua (faixas 

de circulação de veículos) 

+40 
Há pontos de iluminação dedicados ao pedestre, 

iluminando exclusivamente a calçada. 

+40 
Há pontos de iluminação nas extremidades do 
segmento, iluminando a travessia. (nota +20 se 

houver em somente uma extremidade). 

-10 
Há obstruções de iluminação ocasionadas 

por árvores ou lâmpadas quebradas. 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

4.2.2.5 Ambiente 

O ambiente destinado à circulação de pessoas deve dispor de calçadas 

sombreadas, sendo estas definidas como os caminhos para pedestres que dispõem de sombra 

adequada durante os períodos mais quentes, buscando amenizar a sensação de fadiga 

percebida pelos usuários. Os abrigos ou sombras podem ser oferecidos de várias maneiras ao 

longo do percurso, seja através de árvores, toldos, marquises, abrigos de transporte público e 

os próprios edifícios. A pontuação dessa variável é distribuída conforme a Tabela 9. 

Tabela 9 – Pontuação da variável presença de sombra e abrigos 

PONTUAÇÃO VARIÁVEL 
 Presença de sombra ou abrigo 

3 
≥ 75% da extensão do segmento da calçada apresenta 

elementos adequados de sombra/abrigo 

2 
≥ 50% da extensão do segmento da calçada apresenta 

elementos adequados de sombra/abrigo 

1 
≥ 25% da extensão do segmento da calçada apresenta 

elementos adequados de sombra/abrigo 

0 
< 25% da extensão do segmento da calçada apresenta 

elementos adequados de sombra/abrigo 

Fonte: adaptado ITDP (2018) 

A coleta dessa variável é realizada para cada segmento de calçada, de forma a 

identificar e quantificar a extensão horizontal dos elementos que promovam sombra ou 

abrigo, podendo-se recorrer ao uso de imagens atualizadas de satélite do programa Google 

Earth. A análise é feita dividindo-se a extensão total desses elementos qualificáveis, pela 

extensão do segmento de calçada pertencente e multiplica-se por 100, obtendo assim a 

porcentagem do segmento que possui elementos de sombra ou abrigo adequados. 
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4.2.3 Caracterização da situação atual do sistema 

Para finalizar a etapa de caracterização da problemática, é importante a construção 

adequada do cenário atual do sistema em estudo, através dos parâmetros já selecionados e 

assim fomentar o processo de diagnóstico dos problemas, que ocorrerá na etapa seguinte do 

método de análise utilizado. Portanto, espera-se que os indicadores possam sintetizar bem a 

caracterização da problemática, de modo que os resultados obtidos sejam coerentes.  

Após a seleção dos indicadores e variáveis, procurou-se traçar os principais 

percursos realizados pelos pedestres no campus, que foram sondados previamente através dos 

formulários. Com isso, optou-se por analisar as principais calçadas do campus ao longo das 

vias de circulação, desconsiderando passeios não adjacentes a uma pista de rolamento e 

estacionamentos.  

Para a coleta de dados e posterior análise, o percurso foi dividido em vários 

trechos, totalizando 135 segmentos, resultando em aproximadamente 15km de calçadas. Essa 

subdivisão normalmente é feita em espaços urbanos comuns, que resultam em trechos 

equivalentes as laterais de cada quadra. Porém, neste estudo, para a escolha dos segmentos, 

além de levar em consideração as quadras mais típicas, também foi levado em conta a 

continuidade das características das calçadas, devido a particularidade e heterogeneidade do 

desenho urbano do campus, que apresenta uma grande variação dos tamanhos e formatos das 

quadras. Desta forma, o percurso avaliado segue apresentado na Figura 10.  

Figura 10 – Percurso de avaliação das calçadas 

 
Fonte: elaborada pela autora 
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A partir de então, foi realizado o tratamento dos dados coletados, no intuito de 

obter a pontuação das variáveis para a caracterização do sistema atual. De modo geral, o valor 

obtido para o iCam, a partir dos indicadores avaliados, foi 1,12 de uma escala de 0 a 3, o que 

seria classificado como suficiente.  

Em seguida, os resultados de cada indicador foram digitalizados com o auxílio de 

ferramentas de geoprocessamento, como o software QGis, onde em cada trecho avaliado 

foram vinculadas tabelas de atributos de suas respectivas pontuações, permitindo assim a 

representação da situação atual através de mapas, para melhor visualização e compreensão do 

sistema. Os mapas serão apresentados junto de cada indicador avaliado, porém, os mapas 

individuais para cada variável seguem no Apêndice B. 

4.2.3.1 Calçada 

O indicador calçada apresentou uma pontuação de 1,40, considerada suficiente 

conforme os parâmetros do iCam. A variável largura da calçada resultou em uma pontuação 

de 1,06, onde foi possível observar em campo que a maioria dos segmentos não apresenta o 

tamanho mínimo de faixa livre de 1,5m, recomendado para a mobilidade de pessoas com 

cadeira de rodas, e também, em muitos trechos é possível encontrar árvores e postes 

atrapalhando a passagem, o que diminui o tamanho da faixa livre. Além disso, existem alguns 

segmentos sem revestimento algum, o que pode até ser considerado como trecho sem calçada.  

Nesse ponto, a variável pavimentação apresentou pontuação 1,74, sendo a melhor 

entre as variáveis, pois pode-se constatar em campo, que no geral, a pavimentação das 

calçadas é adequada, apresentando poucos buracos e desníveis ao longo do segmento, 

entretanto, como já citado, o grande fator que contribuiu para a diminuição da pontuação foi a 

falta de pavimentação em alguns trechos de grande extensão, principalmente nas regiões mais 

periféricas do campus, como IEFES e agronomia. A situação do campus para esse indicador 

pode ser representada na Figura 11. 
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Figura 11 – Situação do Campus para o indicador calçada 

 
Fonte: elaborada pela autora 

4.2.3.2 Mobilidade 

O indicador mobilidade apresentou a segunda melhor pontuação, sendo esta de 

1,46, considerada suficiente conforme os parâmetros do iCam. Os critérios avaliados para as 

variáveis tamanho de quadra e distância a pé ao transporte, resultaram, respectivamente, em 

uma pontuação de 1,43 e 1,49.  

Tal resultado ocorre devido a heterogeneidade das quadras, quanto ao seu formato 

e dimensões. Entretanto, as paradas de ônibus presentes no campus estão bem dividas ao 

longo do percurso, porém, o índice considera que o ideal para obter a pontuação máxima, 

seria a existência de paradas e/ou estações de média ou grande capacidade próximas ao 

trecho, com pontos de embarque/desembarque em corredores ou faixas de ônibus, o que não 

ocorre no local, existindo somente as paradas convencionais do intracampus. Segue na Figura 

12 a representação do indicador para o campus. 
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Figura 12 – Situação do Campus para o indicador mobilidade 

 
Fonte: elaborada pela autora 

4.2.3.3 Segurança viária 

 O indicador segurança viária apresentou a pontuação mais crítica, sendo esta de 

0,57, considerada insuficiente conforme os parâmetros do iCam. Os critérios avaliados para a 

variável tipologia de rua apresentaram pontuação 1 devido à caracterização do campus, como 

o tipo de rua, nas quais 99,5% são vias com calçadas segregadas da circulação de veículos, 

com velocidade regulamentada de 40km/h.  

 Para a análise da variável condições de travessia foi considerado se os segmentos 

atendem aos requisitos de qualidade e segurança para o pedestre, de acordo com o exigido 

pelo método, como travessia demarcada, rampas ou faixas elevadas, piso tátil, etc. A 

pontuação obtida foi de 0,15, sendo esta a variável mais crítica. Foi possível observar em 

campo que são poucas as calçadas com travessia adequada, onde a grande maioria de 

possibilidades de travessia não possui os elementos necessários para atenderem aos requisitos 

de qualidade, sendo que algumas ainda apresentam piso tátil ou inclinação, porém não são 

suficientes para alcançar melhores pontuações.   

 Embora o fluxo de veículos seja mais tranquilo dentro do campus, quando 

comparado às vias da cidade, sabe-se que a relação entre velocidade dos veículos e fatalidades 

de pedestres estão bastante relacionadas, onde a partir de 30 km/h qualquer aumento na 



 
50 

velocidade tem maior efeito sobre a letalidade da colisão e, portanto, exige mais da atenção do 

pedestre, principalmente nos horários de pico. Segue na Figura 13 a situação do campus para 

tal indicador. 

Figura 13 – Situação do Campus para o indicador segurança viária 

 
Fonte: elaborada pela autora 

A análise extra referente ao atraso na travessia da rotatória, foi coletada a partir de 

uma filmagem no horário de pico (7:30h – 8:00h) e apresentou um fluxo de 221 pedestres, 

resultando em um atraso médio de 16,2 segundos, o que se encaixa no nível de serviço C. 

Contudo, observou-se um atraso máximo de 88 segundos, e também pode-se perceber alguns 

pedestres só atravessam mais rapidamente por conta que alguns veículos reduzem a 

velocidade ou param para os mesmos passarem. Os pedestres que chegaram no momento que 

não havia fluxo e, portanto, atravessaram sem qualquer impedimento, foram desconsiderados 

para o atraso.   

4.2.3.4 Segurança Pública 

O indicador segurança pública também foi classificado como insuficiente, com 

uma pontuação de 0,67. A variável analisada foi o grau de iluminação nas vias do campus, no 

qual foi verificado se os trechos atendem aos requisitos mínimos de segurança, tendo como 

critérios avaliados a existência de iluminação voltada para as vias, e o principal, se também 
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são voltado para a calçada, favorecendo o pedestre. Além disso, é avaliado se a via apresenta 

iluminação nas extremidades, favorecendo as travessias, e se existe algum ponto obstruído, 

com lâmpadas quebradas e/ou cobertas pela vegetação.  

No geral, as condições de iluminância do campus estão razoáveis, visto que 

existem poucos pontos com ausência de lâmpadas, mas ainda assim alguns são obstruídos 

pela vegetação. Porém, o que pode ter contribuído para a baixa pontuação, como mostra a 

Figura 14, é o fato de que os pontos de iluminação dedicados ao pedestre só são encontrados 

em locais com faixa de travessia e nas paradas de ônibus, e vale ressaltar que esse foi o 

critério com mais peso para a pontuação dos trechos. 

Figura 14 – Situação do Campus para o indicador segurança pública 

 
Fonte: elaborada pela autora 

Além disso, por não haver iluminação particular de fachadas como nos espaços 

urbanos comuns, visto que as calçadas são relativamente afastadas dos blocos, a iluminação 

não é satisfatória, considerando ainda que o fluxo de pedestres a noite é relativamente baixo, 

trazendo maior sensação de insegurança. 

4.2.3.5 Ambiente 

O indicador ambiente foi classificado como suficiente, e obteve a maior 

pontuação, sendo esta de 1,52. A avaliação da variável presença de sombra e abrigo foi 

baseada na proporção do trecho que possui algum tipo de sombreamento, disposto pela vasta 



 
52 

vegetação existente no Campus. Conforme mostra a Figura 15, apesar da pontuação razoável, 

pode-se observar em campo a existência de trechos de grande extensão com muita exposição 

às intempéries do ambiente, e, portanto, foram cruciais para a diminuição da pontuação, e 

agrava a sensação de fadiga observada pelos usuários. 

Figura 15 – Situação do Campus para o indicador ambiente 

 
Fonte: elaborada pela autora 

4.3 Diagnóstico da problemática 

4.3.1 Definição da situação desejada do sistema 

A partir dos parâmetros estabelecidos na etapa anterior de caracterização da 

problemática, a definição da situação desejada corresponde em analisar qual o cenário ideal 

em que o sistema de transporte em estudo é satisfatório para os usuários, o que implica em 

uma pontuação elevada para as variáveis destacadas, partindo da premissa de que, caso elas 

possuam tal pontuação, não haveria os problemas estabelecidos no início da compreensão da 

problemática, ou estes seriam resolvidos. 

Sabendo que os indicadores utilizados fazem parte da aplicação do índice de 

caminhabilidade, pode-se estabelecer que a situação desejada do sistema avaliado, para a 

maioria das variáveis, corresponde à classificação “ótimo”, que se encaixa na pontuação 

máxima (3 pontos), o que indica que os indicadores atendem a todos os requisitos de 

qualidade e segurança necessários para o iCam. 
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Entretanto, para o indicador segurança viária, adota-se a premissa que para o 

cenário desejado, a classificação “bom”, correspondente à pontuação 2, já é suficiente para 

essa análise, visto que a melhor classificação exige que as vias sejam do tipo exclusiva para 

pedestres, e que as travessias cumpram 100% dos requisitos necessários, o que indica que 

todas as possibilidades de travessia de cada segmento avaliado devem ter, no mínimo, faixa de 

pedestres, rampas ou acessos em nível, piso tátil, e áreas de espera, e portanto, aqui nesse 

estudo será considerado que não é necessária a presença de todos esses elementos em cada um 

dos segmentos do sistema, dadas as características específicas de um campus universitário.  

Além disso, como optou-se por analisar a travessia da rotatória principal, a sua 

classificação difere do método do iCam, e portanto, adota-se uma classificação de 1 a 6, 

conforme o nível de serviço da travessia, sendo que para um nível A a pontuação é a máxima 

(6), considerada como ótimo, e nível F é a pior (1), sendo considerado como insuficiente. 

A variável distância a pé ao transporte, do indicador mobilidade, também pode ser 

avaliada tendo em vista a pontuação 2, visto que a classificação máxima exige que o ponto de 

referência seja uma zona de embarque/desembarque em corredores e faixas de ônibus com 

prioridade viária, e portanto, tal regra também não se aplica ao campus, pois o sistema de 

transporte coletivo existente conta somente com paradas convencionais. 

Os valores dos indicadores da situação desejada estão apresentados na Tabela 10, 

que servem para uma posterior comparação com a situação real. Sendo assim, esta subetapa 

fornece os elementos necessários para a confirmação dos problemas que foram obtidos na 

etapa anterior de caracterização da problemática. 
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Tabela 10 – Indicadores e variáveis para a situação desejada do sistema 

INDICADOR VARIÁVEL SITUAÇÃO DESEJADA PONTUAÇÃO 

CALÇADA 

Largura 
Largura mínima ≥ 2m e comporta o fluxo 
de pedestres ou é uma via exclusiva para 

pedestres 
3 – Ótimo 

Pavimentação 
Todo o trecho é pavimentado, não há 

buracos ou desníveis 
3 – Ótimo 

MOBILIDADE 

Dimensão de 
quadra 

Lateral da quadra ≤ 110m de extensão 3 – Ótimo 

Distância a pé 
ao transporte 

Distância máxima a pé até um ponto de 
embarque/desembarque de linhas de 

ônibus convencional ≤ 200 m 
2 – Bom 

SEGURANÇA 
VIÁRIA 

Tipologia das 
vias 

Vias com calçadas segregadas e circulação 
de veículos motorizados: 

velocidade regulamentada ≤ 30 km/h 
2 – Bom 

Condições de 
travessia 

≥ 75% das travessias do segmento de 
calçada 

cumprem os requisitos de qualidade 
2 – Bom 

Atraso na 
travessia da 

rotatória 
Nível de serviço A 6 – Ótimo  

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Grau de 
iluminação 

Resultado da avaliação: 100 
A iluminação atende totalmente os 

requisitos 
3 – Ótimo 

AMBIENTE 
Presença de 
sombras e 

abrigos 

≥ 75% da extensão do segmento da 
calçada apresenta elementos adequados de 

sombra/abrigo 
3 – Ótimo 

Fonte: adapatado ITDP (2018) 

4.3.2 Déficit entre situação desejada e situação atual 

Identificados os valores de referência das variáveis representativas, é possível 

fazer um comparativo com os atributos do espaço que representam a realidade do campo. O 

objetivo dessa comparação é mensurar o déficit entre a situação desejada e a situação atual do 

sistema.  

A partir dos parâmetros de referência e das pontuações para cada indicador, 

obteve-se o déficit, denominado de delta (Δ). Com isso, é possível observar o quão defasado 

ou distante está o cenário atual do cenário ideal.  

Além do valor de delta calculado, optou-se por estabelecer uma porcentagem para 

analisar o grau de eficiência do sistema atual, se comparado ao sistema desejado. Tal 

proporção é importante pois as pontuações desejadas diferem entre si (ótimo e bom), 

conforme estabelecido anteriormente. A Tabela 11 representa as condições atuais do sistema 

de deslocamento de pedestres dentro do Campus, tomando como referência os cenários ideais 
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definidos na etapa anterior, assim como os valores de delta (Δ) e o grau de eficiência do 

sistema. 

Tabela 11 – Déficit entre situação desejada e atual 

INDICADOR VARIÁVEL 
SITUAÇÃO 
DESEJADA 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

∆ 
GRAU DE 

EFICIÊNCIA  

CALÇADA 
Largura 3 1,06 1,94 35% 

Pavimentação 3 1,74 1,26 58% 

MOBILIDADE 

Dimensão de 
quadra 

3 1,43 1,57 48% 

Distância a pé 
ao transporte 

2 1,49 0,51 75% 

SEGURANÇA 
VIÁRIA 

Tipologia das 
vias 

2 1 1 50% 

Condições de 
travessia 

2 0,15 1,85 8% 

Atraso na 
travessia da 

rotatória 
6 3 3 50% 

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Grau de 
iluminação 

3 0,67 2,33 22% 

AMBIENTE 
Presença de 
sombras e 

abrigos 
3 1,52 1,48 51% 

   Fonte: elaborada pela autora 
 

De acordo com o processo de planejamento, após verificado o déficit entre a 

situação ideal e a atual, pode-se comprovar a problemática identificada nas etapas anteriores 

do processo, já que foi constatada a existência de defasagens entre os valores de referência e 

os obtidos no sistema, portanto, realmente existem tais problemas. Com isso, sabendo da 

complexidade da problemática envolvendo sistemas de transportes, é necessária a revisão da 

árvore de problemas proposta anteriormente, uma vez que os mesmos foram validados, para 

uma posterior elaboração da relação de causa e efeito. Entretanto, admite-se que a árvore já 

proposta representou bem os problemas verificados e, portanto, não será modificada, já que a 

relação de causa e efeito já realizada é julgada suficiente para a análise. 

4.3.3 Hierarquização dos problemas 

Esta fase se inicia com a análise da evolução da problemática, que é fundamental 

para possibilitar a identificação de problemas que não são considerados graves atualmente, 

mas que no futuro tenderiam a causar impactos negativos na qualidade do sistema de 

transporte, o que é de suma importância para a tomada de decisão quanto à hierarquização dos 

mesmos. 
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Essa evolução é avaliada quanto a sua gravidade, urgência e tendência, a partir de 

uma projeção para cenários futuros, de forma que o sistema é projetado sem a ocorrência de 

intervenções no mesmo, onde os problemas se “desenvolvem” ao longo do tempo. Essa 

avaliação deve quantificar a intensidade dos problemas nessas projeções futuras, de forma a 

serem mensurados conforme o método GUT abordado por Periard (2011), representado na 

Tabela 12. 

Tabela 12 – Evolução dos problemas quanto a gravidade, urgência e tendência 

PONTO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

1 sem gravidade não tem pressa não vai piorar 

2 pouco grave 
pode esperar 

um pouco 
piora em longo 

prazo 

3 grave 
mais cedo 
possível 

piora em médio 
prazo 

Fonte: Periard (2011) 

O primeiro ponto avaliado é a gravidade, considerando a intensidade ou o impacto 

que o problema pode causar no sistema, caso não seja solucionado, sendo avaliado através dos 

indicadores propostos, bem como sua relação de causa e efeito, ou seja, conforme há uma 

intensificação da causa, há o aumento na gravidade do problema. A urgência está relacionada 

à necessidade de ações imediatas, o prazo e o tempo disponível ou necessário para se resolver, 

portanto, é analisada pela pressão do tempo necessário para se resolver determinada situação. 

Enquanto a tendência está relacionada ao potencial de crescimento do problema, ou seja, a 

probabilidade deste se tornar maior com o passar do tempo. 

No geral, o indicador mobilidade pode ser pontuado com 1 para as categorias, 

urgência e tendência, mas com pontuação 2 para a gravidade, visto que uma projeção para as 

variáveis que o representam não implicaria em maiores problemas ao longo do tempo, porém, 

pode ser considerado pouco grave devido à grande reclamação dos usuários. O tamanho de 

quadra é permanente, e só seria alterado com um novo rearranjo do campus, tal como 

construção de novos acessos, e outras vias, o que resultaria em uma provável diminuição do 

tamanho da quadra, implicando em uma melhoria no índice e não em uma piora na sua 

situação.  

A distância a pé ao transporte se tornaria mais grave caso houvesse algum 

problema com o transporte coletivo que afetasse sua circulação interna, implicando na 

presença dos pontos de ônibus dentro do campus, o que acarretaria em um aumento na 



 
57 

distância a ser percorrida, tal fato seria bastante improvável, e não ocorreria devido a não 

intervenção nos problemas atuais do sistema analisado.   

Enquanto que o indicador ambiente pode ser classificado com a pontuação 1, 

visto que a presença de sombras e abrigos, não se tornaria um problema pior, pois o que 

proporciona proteção contra as intempéries do clima local, são as árvores e elas não se 

desgastam facilmente, a não ser que sofram alguma intervenção. Portanto, justifica a 

classificação de: sem gravidade, sem pressa e não vai piorar.  

O indicador calçada pode ser pontuado como pouco grave, os problemas podem 

esperar e tendem a piorar a longo prazo, que corresponde à pontuação 2, dado que uma de 

suas variáveis é a largura, que é uma medida permanente, portanto não vai ser afetada com o 

passar do tempo, e a outra variável, a pavimentação, pode perder sua qualidade aos poucos, 

devido o fluxo constante, às intempéries e outros imprevistos que possam afetar algum 

aspecto do revestimento existente. Mas um ponto bastante interessante a respeito do 

pavimento intertravado é a sua durabilidade. Como o piso possui um tempo de vida útil muito 

prolongado, isso garante uma calçada correta e acessível, sendo essa vida útil considerada de 

projeto, igual à proposta para pavimentos em placas de concreto de cimento, de cerca de vinte 

anos, e superior à considerada em pavimentos asfálticos, de até 10 anos.  

O indicador segurança viária pode ser classificado com a pontuação 3, sendo 

este grave, deve ser resolvido o mais cedo possível e piora a médio prazo. Tal classificação, é 

justificada pelos baixos valores na sua avaliação, e sabendo que segurança viária é algo básico 

para garantir a caminhabilidade adequada do pedestre, ainda mais sabendo que o modo a pé é 

o mais vulnerável do sistema. 

Quando se fala em segurança viária, existe uma grande relação com a frota de 

veículos que circula na cidade, visto que esses predominam na malha viária. Tratando-se de 

Fortaleza, segundo informações do Detran-CE, só em 2018 houve um crescimento de 4% na 

frota de veículos em relação ao ano anterior, que já havia aumentado a uma taxa de 3,5%, 

portanto, pode ser considerado um crescimento contínuo ao longo dos anos. Além disso, 

segundo o Relatório Anual de Trânsito de Fortaleza, de 2010 a 2015, a frota de veículos 

cresceu 8 vezes mais rápido que a população, portanto, se for adotada a premissa de que um 

campus universitário reflete o comportamento urbano, com o passar do tempo, pode-se 

assumir que haverá cada vez mais conflitos no trânsito local, impactando diretamente na 

segurança dos demais usuários, em especial o pedestre. 

Quanto a variável tipologia de rua, as calçadas são, predominantemente, 

segregadas do tráfego de veículos, entretanto a velocidade regulamentada no local não é 
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considerada ideal, e a falta de fiscalização pode agravar esse problema. Segundo pesquisas 

recentes, o excesso de velocidade tem sido a infração de trânsito com o maior número de 

registros nas rodovias brasileiras nos últimos anos. Além desse fato, a falta de atenção está em 

primeiro lugar entre as causas de acidentes, juntamente com o excesso de velocidade, cuja 

infração é considerada uma das principais causas de acidentes graves, além de ser uma das 

mais cometidas pelos motoristas em todo o País.  

Portanto, se considerarmos a manutenção das condições atuais do sistema, ou seja, 

a caracterização física das vias e as condições de travessia permanecem as mesmas, e pode-se 

assumir que o aumento da quantidade de veículos fará com que haja maior aglutinação de 

veículos, o que contribuirá para o aumento da sensação de insegurança e dos conflitos entre 

modais. 

Já o indicador segurança pública também pode ser classificado como grave (3), 

deve ser resolvido o mais rápido possível (3), porém tende a piorar em longo prazo (2). 

Segurança pública é uma das principais preocupações dos cidadãos, além disso, os 

universitários podem ser considerados alvos fáceis dos bandidos, já que muitas vezes andam 

com objetos de valor, como celulares e notebooks, tornando-se mais suscetíveis a assaltos e 

outros incidentes, em especial a população feminina, diante de questões como assédio e 

violência contra a mulher.  

Tais fatos, tornam-se mais preocupantes, principalmente, no turno da noite, já que 

a universidade possui grandes dimensões, o que torna mais difícil uma fiscalização eficaz. 

Diante disso, a iluminação pública é primordial para proporcionar maior sensação de 

segurança, e, segundo o ITDP, a ocorrência de crimes pode diminuir em até 20% com 

investimentos na iluminação, em comparação à redução de 5% proveniente de um sistema de 

vigilância por câmera.  

Portanto, tal indicador, se mantido nas condições atuais, pode comprometer a 

segurança dentro do campus, dado que uma não intervenção no sistema, resultaria em mais 

pontos de luz comprometidos, devido ao desgaste dos equipamentos, tendo em vista ainda, 

que já existem locais com iluminação obstruída, seja por conta de falha mecânica ou por 

impedimentos do ambiente, como a vegetação. Esse fato, pode comprometer a confiabilidade 

dos transeuntes, e afetando a atração dos mesmo ao local. Portanto, necessita de constantes 

manutenções e ajustes às tecnologias mais atuais.  

Após a análise da evolução da problemática, a hierarquização é feita com base na 

priorização dos problemas. Para isso, pode ser utilizado o método da Matriz de GUT, baseada 

nos parâmetros já estabelecidos, de gravidade (G), urgência (U) e tendência (T). Para a 
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obtenção do indicador GUT é feita a multiplicação entre os parâmetros estabelecidos, e os 

resultados apresentam os problemas prioritários, conforme o valor obtido, onde a maior 

pontuação é a que deve ser mais priorizada, conforme mostra a Tabela 13.  

Tabela 13 – Matriz GUT de prioridade dos problemas 

Problema Indicador 
Gravidade 

(G) 
Urgência 

(U) 
Tendência 

(T) 
GUT Prioridade 

Infraestrutura 
inadequada 

Calçada 2 2 2 8 3º 

Longas distâncias 
percorridas 

Mobilidade 2 1 1 2 4º 

Conflitos com 
outros modos 

Segurança 
viária 

3 3 3 27 1º 

Insegurança 
pública nas vias 

Segurança 
pública 

3 3 2 18 2º 

Desconforto 
térmico 

Ambiente 1 1 1 1 5º 

Fonte: elaborada pela autora 

Enfim, podem ser obtidas como produto final da etapa de diagnóstico, baseadas 

no ranking de prioridades dos problemas, evidências suficientes e necessárias para uma 

posterior tomada de decisão, na fase de proposição e avaliação das alternativas, que não será 

abordada nesse estudo. Assim, verificou-se que o problema mais emergencial, o qual deve ser 

tomado medidas urgentes, trata-se dos conflitos com outros modos de transporte, e o menos 

nocivo ao sistema avaliado é o problema de desconforto térmico. 

4.4 Proposição de alternativa 

Esta última etapa do sistema em estudo, compreende a sugestão de possíveis 

alternativas para a melhoria dos problemas levantados. Esse processo não resultará em uma 

avaliação de viabilidade das alternativas, pois espera-se apenas sugerir uma possível 

intervenção para melhorar a qualidade e adequação do sistema com base na situação desejada 

já estabelecida. 

Diante do que foi obtido ao longo das etapas anteriores, de caracterização e 

diagnóstico, pode-se perceber que o problema identificado como de maior gravidade, urgência 

e tendência foi o de segurança viária. Portanto, optou-se por avaliar uma alternativa para uma 

de suas variáveis analisadas.  

Tendo em vista a dificuldade para se modelar possíveis intervenções baseadas nos 

indicadores do método do iCam, optou-se por representar essa intervenção a partir da variável 

atraso na travessia, visto que é a melhor medida de desempenho para se avaliar o efeito da sua 
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alteração sobre o sistema. Tal análise será feita por meio de uma simulação com o software 

VISSIM, buscando avaliar possíveis cenários de intervenção.  

A travessia escolhida foi aquela com maiores reclamações a respeito de segurança, 

a da rotatória da lagoa. Essa observação foi coletada no questionário disponibilizado aos 

atores, e este foi o principal local com reclamações relacionadas ao problema levantado de 

“conflito com outros modos”. Tal travessia apresenta um grande fluxo de pedestres e veículos, 

principalmente nos horários de pico, o que indica uma alta quantidade de conflitos entre esses 

modos.  

Além disso, foi levantado a respeito desse local, que o mesmo não possui um 

ponto específico para realizar a travessia, e, portanto, gera muito desconforto e insegurança 

aos pedestres que buscam uma brecha para atravessar. Na situação atual da etapa de 

caracterização, essa travessia foi representada com um nível de serviço C, com base no atraso 

coletado de cerca de 16,2 segundos.  

A modelagem proposta consiste em uma análise da travessia segundo as 

características atuais do sistema, no qual foi modelado com input dos dados de volume de 

pedestres e veículos coletados através da filmagem realizada na hora de pico, resultando em 

um fluxo de 440 ped/h, e de veículos sendo 800 veic/h.  

O cenário atual, apresentado na Figura 16, foi elaborado apenas com a modelagem 

de um link de travessia de pedestres, no ponto onde a maioria das travessias são realizadas, 

sem faixa sinalizada, na qual os mesmos procuram as brechas entre veículos para 

atravessarem a via, conforme acontece na atualidade, representado na simulação pelas regras 

de prioridade (priority rules).  

Figura 16 – Cenário atual modelado no VISSIM 

 
Fonte: elaborada pela autora 
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Para a simulação dos veículos, optou-se por permanecer com os parâmetros de car 

following em default. O mesmo é válido para os parâmetros dos pedestres, representado pelo 

modelo de força social, visto que foi realizada uma análise de sensibilidade dos mesmos, no 

trabalho de Oliveira e Castro Neto (2019), que resultou na constatação de um baixo efeito no 

atraso médio de pedestres, tornando tal etapa dispensável. Entretanto, buscou-se calibrar a 

brecha crítica do modelo de regra de prioridade, com base no atraso coletado, ou seja, foram 

testados valores de brecha até o atraso da simulação representar o atraso real, resultando assim 

em uma valor de brecha crítica de 4,2s, conforme apresentado na  Tabela 14. 

Tabela 14 – Valores de brecha crítica testados  

BRECHA 
CRÍTICA (s) 

ATRASO 
MÉDIO (s) 

ERRO 

4 14 -13,6% 

4,5 19 17,3% 

4,3 17,2 6,2% 

4,2 16,1 -0,6% 
Fonte: elaborada pela autora 

As alternativas propostas foram divididas em duas partes. Primeiramente, foi 

proposto um cenário representando a implantação de uma travessia elevada no mesmo local 

do cenário anterior, conforme mostra a Figura 17. Entretanto, agora quem possui a preferência 

da travessia é o pedestre, o que implica na inversão da regra de prioridade, ou seja, a partir do 

momento em que o pedestre chega no início da travessia, os veículos param e esperam sua 

passagem.  

Figura 17 – Cenário 1 modelado no VISSIM 

 
Fonte: elaborada pela autora 
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O segundo cenário proposto buscou representar a implantação da travessia 

elevada em outro local, já que a anterior resulta na interrupção do fluxo de veículos na 

rotatória. No caso, a outra possibilidade, seria antes da rotatória, pois sabe-se que a relação 

entre passeios e tal elemento urbano é pouco atrativa para o pedestre, já que devido a sua 

existência, o trajeto é maior, por questões de preocupação com a segurança na hora do 

cruzamento, e portanto, é recomendado que o ponto de travessia (faixa de pedestre) esteja a 

uma distância de 10m a 15m, do anel de delimitação da rotatória, conforme apresentado na 

Figura 18. 

Figura 18 – Cenário 2 modelado no VISSIM 

 
Fonte: elaborada pela autora 

Os resultados de atraso da modelagem dos três cenários estão apresentados na 

Tabela 15. Conforme pode-se observar, os cenários propostos resultaram em uma diminuição 

do atraso dos pedestres, apresentando uma redução de 77% no cenário 1 e de 80% no cenário 

2, em comparação com o cenário atual. Já o atraso dos veículos, em comparação ao cenário 0, 

aumentou 236% no cenário 1 e 206% no cenário 2. 

Tabela 15 – Valores de atraso para os cenários modelados 
 

ATRASO  

Pedestres Veículos 

CENÁRIO 0 16,2s 3,3s 

CENÁRIO 1 3,8s 11,1s 

CENÁRIO 2 3,4s 10,1s 

Fonte: elaborada pela autora 

Apesar da grande proporção acrescida no atraso dos veículos, pode-se perceber 

que essa diferença é de menos de 10 segundos, portanto não impacta tanto o desempenho dos 
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mesmos. Enquanto para os pedestres, essa redução no atraso tem um efeito muito maior, visto 

que, além de passarem menos tempo esperando, atingindo assim o nível de serviço A, eles 

farão uma travessia que tende a ser mais segura, devido à redução de velocidade trazida pela 

faixa elevada.  

Com base nisso, pode-se observar também que os dois cenários apresentaram 

valores muito parecidos, entretanto, sugere-se que o melhor cenário é o 2, pois além de 

apresentar resultados um pouco melhores, não gera impacto direto no fluxo da rotatória e 

pode proporcionar maior segurança aos pedestres. Além disso, tal cenário pode evitar que os 

pedestres fiquem “ilhados” no centro da rotatória, conforme acontece no cenário anterior, que 

ainda resultaria na necessidade de implantação de outras travessias ao longo da mesma, 

gerando mais interrupções no fluxo. 

Tal proposição, além de valorizar a medida de desempenho analisada, poderia 

proporcionar uma melhoria nas demais variáveis avaliadas ao longo do trabalho, como 

exemplo, essa ação afetaria a velocidade utilizada nos trechos adjacentes e nas condições de 

travessia das calçadas envolvidas, o que resultaria em um acréscimo no índice avaliado para 

os indicadores abrangidos. Ademais, uma alternativa com um impacto positivo no sistema cria 

brechas para outras intervenções que possibilitem melhores condições na caminhada e na 

acessibilidade dos usuários.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Nesta sessão serão apresentadas as principais conclusões sobre o estudo de caso 

realizado, para a análise da problemática do deslocamento de pedestres dentro do Campus do 

Pici. Além disso, serão abordados assuntos a respeito das limitações encontradas ao longo da 

execução desta análise, bem como as sugestões para trabalhos futuros.  

5.1 Principais conclusões 

Este estudo analisou a problemática do deslocamento de pedestres dentro do 

Campus do Pici, utilizando o método proposto por Soares, que consiste na avaliação de um 

sistema de acordo com as propostas de compreensão da problemática, que contempla as 

etapas de identificação, caracterização e diagnóstico. Contudo, ainda foi possível realizar uma 

breve proposição de alternativa, de forma a avaliar o efeito da alteração de uma variável do 

indicador mais crítico estabelecido, apenas para caráter de informação e sugestão de melhoria 

no sistema. 

No desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma breve revisão bibliográfica a 

respeito dos temas que envolvem os pedestres, tratando desde a problemática do transporte a 

pé, como a mobilidade sustentável, caminhabilidade, processo de planejamento e modelagem 

de pedestres, de forma a contextualizar a problemática do sistema com base em estudos 

anteriores. 

Nos últimos anos percebeu-se um crescimento nos esforços dos engenheiros e 

planejadores no sentido de melhorar as condições de mobilidade urbana das grandes cidades, 

principalmente, em relação aos modos de transporte ativo. Com isso, surgem novos interesses 

em investir em mobilidade sustentável, de forma a proporcionar maior segurança, conforto e 

acessibilidade para todos. Diante disso, estão os métodos de avaliação da qualidade da 

experiência de caminhar, com base no desenho urbano e no ambiente construído, tendo em 

vista a percepção dos usuários, surgindo assim o conceito de caminhabilidade, que vem 

ganhando força nas discussões sobre mobilidade e planejamento urbano.  

A partir da metodologia utilizada, foi possível atingir os objetivos estabelecidos e 

assim constatar a existência dos problemas no sistema em análise, sendo esses de natureza 

estrutural, ambiental, comportamental, etc. Com base nos resultados, foi possível realizar a 

caracterização dessa problemática e compreender, por meio dos indicadores utilizados, a 

situação real do sistema, para a então realização do diagnóstico. Nessa etapa, foi estabelecida 

a situação desejada do sistema, para a análise do déficit entre ambos os cenários, de forma a 
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constatar a importância dos problemas levantados, através da hierarquização dos mesmos, que 

proporciona maior embasamento para futuras tomadas de decisão quanto a realização de 

intervenções. 

Essa hierarquia de problemas revela a priorização que deve ser levada em 

consideração na elaboração de propostas que visam solucionar a problemática do 

deslocamento a pé dentro do Campus do Pici, refletindo, não somente a percepção dos 

usuários desse sistema, como também a severidade de cada problema, conforme as 

comparações com os respectivos valores de referência.  

A avaliação dos indicadores realizada com o cálculo de um índice de 

caminhabilidade (iCam), proporcionou uma análise mais detalhada das variáveis analisadas, 

tornando possível identificar os trechos que necessitam de intervenção prioritária, bem como 

os problemas que mais afetam a caminhabilidade no campus. Ao longo dessa avaliação, pode-

se perceber que a falta de investimentos na rede de pedestres reflete nos resultados obtidos, 

tendo em vista que a maioria dos indicadores foram avaliados como suficientes, e os mais 

críticos foram classificados como insuficientes, o que mostra uma deficiência no sistema 

quanto a qualidade da caminhada dos usuários. A respeito disso, pode-se ainda levantar 

possíveis ações para que o sistema seja mais adequado e atenda aos requisitos de qualidade 

necessários para uma boa classificação no método avaliado. 

Com base nisso, cabe ao avaliador sugerir que o sistema pode ser melhorado 

através de novos projetos de mobilidade sustentável, baseados na acessibilidade de pessoas, 

de forma a adequar a largura e a pavimentação dos passeios, evitando desníveis e a presença 

de elementos que possam obstruir o fluxo, bem como se atentar para os trechos que não 

possuem revestimento algum. Além disso, é válido o esforço para atender aos requisitos 

necessários para o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida, visto que de acordo com a 

pesquisa de campo realizada por meio do questionário, foi bastante citado que uma pessoa 

com deficiência, que utiliza cadeira de rodas, é impossibilitada de se locomover dentro do 

campus de forma independente, sendo, portanto, dependente de terceiros, ou de outros modos 

de transporte.   

Diante disso, é importante salientar que, como a segurança viária foi constatada 

como a situação mais crítica, pode-se destacar que as intervenções futuras devem focar nas 

condições de travessia ao longo das vias, e assim proporcionar a adequação das calçadas com 

os requisitos mínimos para uma travessia acessível e segura. E ainda, foi possível apresentar o 

impacto de uma implantação de faixa de travessia de pedestres, na principal fonte de 
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reclamação dos usuários, a rotatória da lagoa, na qual pode-se mostrar a diminuição do atraso 

de pedestres, melhorando seu nível de serviço.   

Ademais, cabe lembrar que a segurança pública também foi um fator insuficiente, 

e, portanto, necessita de intervenções, principalmente no que tange a iluminação pública, 

sendo importante a elaboração de estratégias para garantir a sensação de segurança dos 

usuários.  

Portanto, diante dos fatos levantados ao longo do trabalho, ainda vale ressaltar a 

importância de uma padronização dos passeios para contribuir com uma melhor experiência 

do pedestre ao caminhar. E com isso, pode-se concluir, que a compreensão e o diagnóstico da 

problemática do sistema realizados com base na caminhabilidade, servindo como norte para a 

definição dos critérios e trechos mais problemáticos, propiciou uma boa base de dados para 

apoiar possíveis tomadas de decisão em cenários futuros, bem como projetos para a melhoria 

do sistema. 

5.2 Limitações  

Algumas das limitações encontradas ao longo do trabalho, consiste no método 

utilizado para a realização da caracterização, com base nos indicadores utilizados, pois apesar 

de representarem muito bem a situação do sistema, tal ferramenta de avaliação das condições 

do espaço urbano que favorecem a caminhada, resulta naturalmente em algumas limitações, 

devido sua complexidade.  Algumas das variáveis têm naturezas distintas, o que torna mais 

difícil o alinhamento com o conteúdo de cada indicador, tendo em vista que essas variáveis 

analisadas, poderiam muito bem ser utilizadas para outros indicadores, de acordo com a 

necessidade da avaliação.  

A coleta de dados de alguns indicadores é baseada em dados quantitativos a partir 

de pesquisa de campo, enquanto em outros, é baseada em dados qualitativos que dependem de 

observação pessoal, e, portanto, essa variação dos métodos de coleta utilizados, podem 

resultar, inevitavelmente, em um grau de subjetividade, dependendo do ponto de vista do 

avaliador. 

Contudo, a principal limitação consiste nas dificuldades de adaptação desta 

avaliação a um espaço urbano com características diferentes das usuais nas cidades, pois trata-

se de um campus universitário, com baixa densidade construtiva, desenho urbano pouco usual 

e usos limitados, sem a presença de comércios ou residências, portanto, os fatores que podem 

afetar a caminhabilidade nesse local poderiam ser diferentes dos avaliados em um ambiente 

urbano comum. 
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5.3 Sugestões para trabalhos futuros 

Para aumentar a viabilidade de aplicação da ferramenta, foi importante escolher os 

indicadores e variáveis necessários para a avaliação objetivada, contudo o método contempla 

outras opções de indicadores, com base na atração e uso do solo, mas que foram 

desconsideradas para essa análise. Isso não impede, no entanto, que outras medidas sejam 

incluídas em análises futuras de acordo com sua relevância e disponibilidade de dados no 

local de aplicação. 

E ainda, também pode-se sugerir para trabalhos futuros, pode-se ressaltar a 

importância de realizar uma avaliação da viabilidade econômica, social e ambiental, a respeito 

das alterações necessárias para se alcançar a situação ideal para o campus, de forma que o 

mesmo atenda aos requisitos necessários para garantir a qualidade, conforto e segurança 

adequados para uma boa experiência do pedestre.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA PESQUISA JUNTO AOS ATORES DO 
SISTEMA 
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APÊNDICE B – FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS VARIÁVEIS 

 

Figura B1 – Situação do campus para a variável largura de calçada 
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Figura B2 – Situação do campus para a variável pavimentação 

 

Figura B3 – Situação do campus para a variável dimensão de quadra 
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Figura B4 – Situação do campus para a variável distância ao transporte 

 

Figura B5 – Situação do campus para a variável tipologia de rua 

 



 
76 

Figura B6 – Situação do campus para a variável travessias 

 


