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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de requisitos para projeto de vias 

de circulação pública destinadas ao pedestre. Consistiu num estudo teórico analítico, no qual 

foram abordados os preceitos da ergonomia do ambiente construído, da teoria da 

complexidade e diretrizes para espaços urbanos segundo a literatura. O objeto de estudo 

compreende nas vias de circulação pública e estas foram estudadas como um sistema de 

circulação, pois conformam um todo com o sistema viário e são conexões da teia urbana 

configuradas por quantidades de elementos (físicos e dinâmicos) e interações. De acordo com 

a literatura, percebem-se novos paradigmas para projeto de espaços urbanos, estes promovem 

o fortalecimento destas conexões e das atividades humanas no ambiente de circulação, como 

também, a promoção de um espaço habitável, acessível e adequado aos pedestres. Com efeito, 

na maioria dos estudos sobre ergonomia do ambiente construído, observam-se, apenas, 

requisitos quanto a acessibilidade, conforto e percepção ambiental. Deste modo, no que se 

refere aos estudos urbanos, apresenta-se insuficiente, pois responde apenas questionamentos e 

problemas imediatos, mas não em longo prazo. Na proposta apresentada, observam-se 

requisitos para adequação do espaço urbano, como também, compreender as inter-relações e 

conexões entre as dimensões físico-espaciais, sócio-culturais, ambientais e econômicas do 

ambiente construído. Propõe-se uma mudança de paradigma em que a acessibilidade é um 

requisito básico e inicial na promoção de um espaço adequado. Portanto, a ergonomia do 

ambiente construído deve adotar uma visão ampla e sistêmica do espaço urbano, sendo 

necessário a criação de um novo olhar destituído de uma visão simplista e imediata. 

 

Palavras-chave 

Ergonomia do ambiente construído, Vias de Circulação Pública e Desenho urbano. 
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ABSTRACT 

The present work had as objective the development of the requirements for public circulation. 

It was consisted in a theoretical analytical study, that were been boarding the rules of the built 

environment ergonomics, the theory of the complexity and the lines of direction for urban 

spaces according to literature. The ways of circulation conform as one road system, as the 

connections of urban web, composed for amounts of elements and interactions. In this 

direction, it had perceived new paradigms aspiring to strengthen these connections, that they 

objectify the promotion of an inhabitable, accessible and adjusted space to pedestrians. In 

most of the study about built environment ergonomics can only be observed requirements as 

for the accessibility, comfort and ambient perception. Demonstrating as for the urban studies 

insufficient, because it answers only questionings and immediate problems, but not in long 

period. In the present proposal was observed requirements for adequacy of the urban space, as 

also to understand inter-relations and connections between the dimensions of physic-spatial, 

socio-cultural, environmental and economic of the built environment.  It was proposed a 

paradigm change where the accessibility is a basic and initial requirement in the promotion of 

an adequate space. Therefore, the built environment ergonomics must adopt an ample and 

systemic vision of the urban space, being necessary the creation of a new way to dismiss a 

simplistic and immediate vision. 

 

Key-words 

Built environment ergonomics, Public circulation and Urban design. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 viii 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS  .....................................................................................................ix 
LISTA DE QUADROS  .....................................................................................................x 
LISTA DE FIGURAS  ......................................................................................................xi 
CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO  ....................................................................................1 

1.1 Objetivos  ...............................................................................................................2 
1.1.1 Objetivo Geral  ................................................................................................2 
1.1.2 Objetivos Específicos  ..................................................................................... 2 

1.2 Justificativa  ...........................................................................................................2 
1.3 Delimitação do tema  .............................................................................................3 
1.4 Estrutura do trabalho  ............................................................................................4 

CAPÍTULO 2. TEIA DE CONEXÕES  ........................................................................5 
2.1 Cidade como um sistema complexo  .....................................................................6 
2.2 Parte de um todo, todo de uma parte  ....................................................................7 
2.3 Teoria dos Grafos  .................................................................................................9 

2.3.1 Redes Viárias  ................................................................................................. 11 
2.3.2 Grafos Valorados como representação do sistema viário urbano ................. 13 

2.4 Complexidade e Linguagem dos Padrões  ............................................................ 
2.5 Vias de circulação pública: conexões da teia urbana  ...........................................

14 
18 

CAPÍTULO 3. ERGONOMIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO  ............................22 
3.1 Conceituação Teórica  .............................................................................................22 
3.2 O usuário  ..............................................................................................................24 

3.2.1Considerações sobre o pedestre  ........................................................................27 
3.2.1.1Definições  ..................................................................................................27 

            3.2.1.2Considerações sobre Pessoa Portadora de Deficiência – PPD  .............. 27 
3.3 O ambiente  ........................................................................................................... 28 

3.3.1 Considerações sobre o Ambiente  .................................................................. 28 
3.3.2 Considerações sobre Acessibilidade e Design Universal  ..............................29 
3.3.2 Requisitos Ergonômicos  .................................................................................31 

3.4 O homem e o espaço urbano  ................................................................................32 
3.4.1 Apreensão do Espaço urbano  .........................................................................33 
3.4.2 Comportamento  ..............................................................................................36 
3.4.3 A atividade do Pedestre nas Vias de Circulação Pública  ................................39 

3.4.3.1 Atividades dos Pedestres  ..........................................................................41 
3.4.3.2 Movimento dos Pedestres  .........................................................................42 
3.4.3.3 Orientabilidade  ........................................................................................ 43 

CAPÍTULO 4. FATORES HUMANOS NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO  ................45 
4.1 Considerações sobre a Tarefa  .................................................................................46 

4.1.1 Caracterização da Tarefa  .............................................................................. 46 
4.1.2 Objetivo da tarefa  ...........................................................................................47 
4.1.3 Requisitos: equipamentos envolvidos ..............................................................47 
4.1.4 Fatores Externos: condições ambientais  ....................................................... 48 
4.1.5 Riscos da tarefa  ..............................................................................................48 
4.1.6 Atividades componentes da tarefa  ...................................................................49 
4.1.7 Considerações sobre Fadiga  ..........................................................................51 

4.2 Considerações sobre Dimensões Antropométricas  ...............................................51 
4.2.1 Proxêmica  ...................................................................................................... 52 

4.3 Conforto  ................................................................................................................58 
4.3.1 Conforto Térmico  ...........................................................................................59 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 ix 

4.3.2 Conforto Lumínico  ......................................................................................... 61 
4.3.3 Conforto Acústico  .......................................................................................... 62 

CAPÍTULO 5. VIAS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA  ................................................64 
5.1 Definições  .............................................................................................................64 

5.1.1 Considerações sobre o sistema viário urbano  ...............................................66 
5.1.2 Classificação das Vias Urbanas  .................................................................... 66 

5.2 Evolução Histórica  .................................................................................................69 
5.3 Considerações sobre Espaço de Circulação Pública  ............................................72 

5.3.1 Características  ...............................................................................................73 
5.3.2 Morfologia Urbana  .........................................................................................76 

5.3.2.1 Elementos Formadores do Espaço Urbano  .............................................77 
5.3.2.2 Componentes Morfológicas das Vias de Circulação  .................................79 

5.4 Paradigmas do Ambiente urbano  ......................................................................... 81 
5.4.1 Mobilidade Sustentável  ...................................................................................83 
5.4.2 Projetos para Espaços Públicos – PPS  ......................................................... 87 
5.4.3 Recomendações para as Vias de Circulação  .................................................90 

CAPÍTULO 6. REQUISITOS PARA O SISTEMA HOMEM-ATIVIDADES-
VIAS DE CIRCULAÇÃO  .............................................................................................

 
95 

6.1 Fatores chaves para adequação de vias de circulação  ..........................................96 
6.2 Construção Metodológica  .................................................................................... 100 
6.3 Requisitos para Projeto de Vias de Circulação Pública  ....................................... 102 

CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES  ....................................................................................110 
7.1 Perspectivas Futuras  .............................................................................................112 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ...........................................................................113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 x 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1: Transporte urbano e metropolitano de pessoas no Brasil 
                   Fonte: Estimativa Associação Nacional de Transporte Público - ANTP  ......

 
25 

Tabela 3.2: Qualidade Ambiental e atividades  
                   Fonte: Gehl (1996) apud  Therakomen (2001).............................................. 

 
42 

Tabela 4.1: Principais atividades da tarefa 
                   Fonte: Baptista (1980)  ...................................................................................

 
49 

Tabela 4.2: Medida base do pedestre em passagem simultânea.  
                   Fonte: Prinz (2004) .........................................................................................

 
52 

Tabela 4.3: Distância média entre pedestres em movimento. 
                   Fonte: CET- Boletim Técnico 17 e Tranportation Research Board (1994)  
                   apud  Gondim (2001)......................................................................................

 
 
54 

Tabela 4.4: Larguras de influência dos elementos urbanos à calçada. 
                       Fonte: Transportation Research Board, CET, apud Gondim (2001)...............

 
57 

Tabela 4.5: Zona de influência 
                   Fonte: Prinz (1980) .........................................................................................

 
57 

Tabela 4.6: Zona de influência 
                   Fonte: Gondim (2001)  ...................................................................................

 
58 

Tabela 5.1: Classificação Viária.  
                   Fonte: Gondim (2001)  .................................................................................. 

 
66 

Tabela 5.2: Características Potenciais das Vias de Circulação Pública  ............................76 
Tabela 5.3: Aspectos Quantitativos, Qualitativos, Funcionais e Figurativos da  
                   Morfologia Urbana  ........................................................................................

 
77 

Tabela 5.4: Componentes morfológicas das Vias de Circulação  .....................................80 
Tabela 6.1: Nível de Adequação 1  ...................................................................................98 
Tabela 6.2: Nível de Adequação 2  ...................................................................................99 
Tabela 6.3: Nível de Adequação 3  ...................................................................................99 
Tabela 6.4: Nível de Adequação 4  ...................................................................................100 
Tabela 6.5: Categorização e Taxionomia dos Problemas Ergonômicos  ..........................102 
Tabela 6.6 Requisitos para Vias de Circulação Pública  ...................................................105 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 xi 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 2.1: Exigências para as Vias de Circulação Pública............................................. 20 
Quadro 5.1: Exigências e Requerimentos para as Vias de Circulação Pública ................ 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 xii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1: Os nós distribuídos em conexões, complexidade organizada.  
                   Fonte: Salingaros (1998) .................................................................................

 
5 

Figura 2.2: Modelo árvore e semigrelha.  
                   Fonte: Alexander (1965)  ............................................................................... 

 
9 

Figura 2.3: Exemplo de um grafo.  
 Fonte: Aloise & Cruz (2001)  ........................................................................ 

 
10 

Figura 2.4: Redes.  
                   Fonte: Bezerra (2004) .................................................................................... 

 
11 

Figura 2.5: Redes.  
                   Fonte: Aloise & Cruz (2001)  .........................................................................

 
12 

Figura 2.6: Grupos de padrões individuais para formar seis padrões de alto nível com 
propriedades adicionais.  

                   Fonte: Salingaros (2000)  ...............................................................................

 
 
17 

Figura 2.7: Conexão organizada de padrões.  
                   Fonte: Salingaros (2000)  ...............................................................................

 
17 

Figura 2.8: Conexões hierárquicas mostram como padrões do nível superior dependem  
                  dos que estão em níveis mais baixos.  
                   Fonte: Salingaros (2000)  ...............................................................................

 
 
18 

Figura 2.9: Conexões de pedestres feitas a partir de unidades pequenas e retas.  
                   Fonte: Salingaros (1998)  ...............................................................................

 
19 

Figura 3.1: Interface homem-atividade-vias de circulação  ...............................................23 
Figura 3.2: Inter-relações entre o homem-atividade-ambiente  .........................................24 
Figura 3.3: Construção metodológica  ...............................................................................24 
Figura 3.4: Dimensões do espaço urbano: interações e conexões da teia urbana  ............29 
Figura 3.5: Esquema teórico do processo perceptivo 
                   Fonte: Adaptado de Del Rio (1990)  ..............................................................

 
34 

Figura 3.6: Níveis de Apreensão 
                   Fonte: Adaptado de Kohlsdorf (1996)  ...........................................................

 
35 

Figura 3.7: Hieraquia do Comportamento Individual 
                   Fonte: Adaptado de Barends (1976), Mcfarland (1981), Gerhenson (2001)  
                   apud Therakomen (2001)  ..............................................................................

 
 
36 

Figura 3.8: Hierarquia do comportamento de movimento 
                   Fonte: Adaptado de Blumberg (1995), Reynolds (1998) &  
                   Gerhenson (2001) apud Therakomen (2001) .................................................

 
 
37 

Figura 4.1: Custos Humanos do Trabalho da Tarefa do Pedestre 
 Fonte: Baptista (2003) adaptado a partir de Moraes  
& Mont´Alvão (2000)  .................................................................................... 

 
 
47 

Figura 4.2: Dimensões referenciais para deslocamento de pessoa em pé 
                   Fonte: NBR 9050 (2004)  ...............................................................................

 
53 

Figura 4.3: Dimensões do módulo de referência 
                   Fonte: NBR 9050 (2004)  ...............................................................................

 
53 

Figura 4.4: Dimensionamento 
                   Fonte: NBR 9050 (2004)  ...............................................................................

 
54 

Figura 4.5: Espaços Ocupados por pedestres.  
                  Fonte: Madrid, PPS – Project For Public Space. Org.  ....................................

 
55 

Figura 4.6: Zonas do espaço pessoal.  
                  Fonte: Adaptado de Iida (1990)  ......................................................................

 
56 

Figura 4.7: Conforto Higrotérmico  



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 xiii 

                  Fonte: Adaptado de Barroso & Krauze (2004)  .............................................. 60 
Figura 5.1: Subdivisão das áreas da calçada 
                  Fonte: Adaptado de Cambridge Pedestrian Plan (2000)  ................................

 
65 

Figura 5.2: Malha viária complexa e interligada - Long Walls, Faliro Bay. 
                  Fonte: Adaptado de Gigantes Zenghelis Architects (GZA). University of                        
                  East London Student Group. In: ECOURBANISMO, Rueda (1999)  ............

 
 
65 

Figura 5.3: Foto aérea de Radburn 
                   Fonte: Barcellos (2004)  .................................................................................

 
70 

Figura 5.4: Evolução Histórica – Linha do Tempo  ..........................................................72 
Figura 5.5: Diagrama de atributos para espaços habitáveis 
                   Fonte: Adaptado de Project for Public Spaces - PPS (2001)  .........................

 
88 

Figura 6.1: Interface homem-atividade-ambiente  ............................................................95 
Figura 6.2: Níveis de interface usuário-atividade-ambiente  .............................................96 
Figura 6.3: Níveis de adequação  .......................................................................................97 
Figura 6.4 Reconhecimento de qualidades projetuais. 

Fonte: Project for Public Spaces (2005)  .........................................................
 
98 

Figura 6.5: Sistema Homem-atividade-vias de circulação pública  ..................................100 
Figura 6.6: Construção Metodológica  ..............................................................................101 
Figura 6.7 Esquema: Requisitos para projeto e análise de vias de circulação  .................104 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 
 

 

1 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de questionamentos com relação as vias de circulação pública, no 

qual, parte-se dos seguintes entraves: Como compreender a complexidade das vias e caminhos 

do espaço urbano? Como a ergonomia deve estudar o espaço urbano, sendo este um sistema 

configurado por dimensões físico-espaciais, sócio-culturais, ambiental e econômica? Como a 

ergonomia do ambiente construído pode contribuir para vias de circulação, planejamento 

urbano e desenho urbano? 

A cidade consiste em um sistema complexo configurado pela diversidade urbana e pela 

associação de fatores multisociais e culturais (o patrimônio, os valores culturais, as riquezas 

naturais, etc). Ou seja, percebe-se o espaço urbano composto por diversos elementos 

dinâmicos (sociedade, história, cultura) e estáticos (elementos da configuração espacial, 

morfologia). 

Como conexões da teia urbana, as vias de circulação conformam um todo com o sistema 

viário e são elementos fundamentais para o funcionamento da cidade, sendo responsáveis pelo 

trânsito e fluxo de pessoas e informações. Neste sentido, deve estar disponível e acessível a 

todos os usuários, com vistas à promoção da cidadania e qualidade de vida. 

No entanto, tanto nas vias de circulação (ruas, passeios, ciclovias, etc.) como na própria 

configuração da cidade (lotes, quadras, equipamentos urbanos, etc.) observam-se problemas 

como: inadequação às necessidades dos usuários, praças, ruas e centros históricos depredados, 

com pichações e abandonados. Assim, observam-se soluções que parecem distanciadas da 

realidade. Em meio a estes problemas, nota-se, em estudos sobre espaço urbano, uma 

crescente preocupação em busca de uma melhor qualidade ambiental nos espaços urbanos, 

cujo intuito é garantir condições habitáveis, de eqüidade social e de proteção ambiental.  

Segundo Mendonça (2001), a intensificação das preocupações com o ambiente urbano 

deriva, dentre outros atores, do incremento das cidades no que diz respeito ao seu crescimento 

e complexidade, fato aliado à agudização da queda da qualidade de vida urbana, notadamente 

nas cidades grandes e áreas metropolitanas. Assim, observam-se mudanças metodológicas no 

campo disciplinar urbano que resultam da insatisfação com a baixa qualidade do ambiente.  

Deste modo, o presente trabalho desenvolveu uma proposta de requisitos para projeto 

de vias de circulação pública, a partir da ergonomia do ambiente construído, da teoria dos 

sistemas complexos e de requerimentos, segundo a literatura, para promoção de um ambiente 

habitável, seguro, acessível e com qualidade de vida. 
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1.1Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma proposta de requisitos para projeto e análise de vias de circulação 

pública destinadas ao pedestre, a partir da ergonomia do ambiente construído, tendo como 

foco uma abordagem sistêmica do espaço urbano.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

§ Compreender os significados e inter-relações entre o homem, atividade e o ambiente; 

§ Identificar os requisitos e atributos para a adequação de vias de circulação pública; 

§ Contribuir para estudos em ergonomia do ambiente construído. 

1.2 Justificativa 

As pessoas são importantes para as cidades, consistem na fusão entre os processos 

sociais e econômicos que conduzem o sistema urbano e seu tecido. E as vias de circulação 

pública representam uma dimensão essencial para a cidade, devendo estar disponíveis como 

fator fundamental da experiência perceptiva e da prática cotidiana.  

Segundo Martins (2003), o ambiente construído deve estar acessível a todos os usuários, 

possuir um caráter universal e incluir todos os seguimentos de uma sociedade, 

independentemente do grau de comprometimento físico, cognitivo e sensorial. 

No entanto, para Zancheti (1999), os maiores problemas urbanos da atualidade estão 

profundamente enraizados na ausência do espaço público enquanto idéia cultural fundadora 

da sociabilidade urbana. A cidade contemporânea brasileira está assentada em bases físicas, 

políticas e culturais de segregação e de exclusão social. Nesse contexto, os espaços de 

circulação foram dissociados do seu significado de lugar de encontro humano, de troca de 

experiências e de conhecimento. Reduzido a um espaço de fluxo de veículos e pessoas em 

movimento, ou lugar de isolamento.  

Assim, a cidade é e deve ser tratada como um todo único, onde há lugar para tudo e para 

todos, sendo necessário reconhecer as diferentes escalas dos sistemas urbanos e entender as 

cidades como um sistema complexo. 

Para uma melhor compreensão das inter-relações e conflitos entre o homem-atividade-

ambiente, adota-se o conceito de ergonomia do ambiente construído, pois estuda as interações 

do homem no espaço construído buscando e sua adequação. No entanto, destacam-se as raras 

informações na literatura, assim, tornam-se válidos estudos acerca do tema, no intuito de 

compreender essa interface entre o ser humano e o ambiente. 
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Ressalta-se, também, o crescente olhar para estudos da teoria dos sistemas complexos e 

auto-organização tanto como representações da cidade, como também, na construção de 

softwares, simulações e projeto de produtos. Deste modo, a ergonomia deve se inserir como 

um dos campos a serem estudados e, por fim, direcionar novas perspectivas em pesquisa. 

Portanto, essa proposta contribuirá para uma visão sistêmica do espaço urbano, 

construindo, com vistas à teoria da complexidade e nova abordagem para ergonomia do 

ambiente construído. Com também, identificar os subsídios para as intervenções nos centros 

urbanos e o planejamento e desenho urbano. 

A associação à complexidade do urbano, propõe uma fundamentação teórica que insere 

os diversos elementos e fatores do espaço urbano na busca da qualidade ambiental e 

adequação das vias de circulação, que desempenham importantes funções no urbano e na 

promoção da cidadania, de caráter social (encontros), cultural (eventos) ou funcional 

(circulação). Assim, pesquisas no âmbito sociocultural e ambiental são relevantes, pois 

consideram a relação homem x ambiente. 

1.3 Delimitação do Tema 

O trabalho consiste num estudo teórico analítico, o objeto de estudo compreende nas 

vias de circulação pública e estas foram estudadas como um sistema de circulação, pois 

conformam um todo com o sistema viário e são conexões da teia urbana, configuradas por 

quantidades de elementos (físicos e dinâmicos) e interações.  

Para uma melhor compreensão do tema proposto é válido esclarecer significado dos 

requisitos para projeto e análise de vias de circulação pública; ou seja, correspondem aos 

fatores que devem ser observados e considerados para adequação e intervenção no espaço de 

circulação urbano, com intuito de propor ou avaliar um ambiente habitável e adequado às 

necessidades e características dos usuários. 

A fundamentação teórica do trabalho compreende nos preceitos da ergonomia do 

ambiente construído, pois estuda a interface homem-atividade-ambiente; da teoria da 

complexidade, pois estuda espaço urbano como um sistema complexo e considera as inter-

relações e elementos da configuração espacial; e diretrizes e recomendações para espaços 

urbanos segundo a literatura. 
Utiliza-se uma visão sistêmica, pois segundo a teoria da complexidade, as vias de circulação se 

apresentam como conexões da teia urbana. E são configuradas por dimensões físico-espaciais (as calçadas, ruas, 

passeios públicos, ciclovias, vegetação pública, mobiliário urbano, etc.), sócio-culturais (usuário, aspectos 
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cognitivos, etc.), ambientais (áreas verdes, proteção ambiental) e econômicas (suporte econômico, 

desenvolvimento urbano).  

Com efeito, a pesquisa foi apoiada pelos conceitos da ergonomia do ambiente 

construído e os requisitos para espaço urbano segundo o Projeto para Espaços Públicos (PPS). 

A ergonomia é utilizada para a adequação dos espaços de circulação, no qual minimiza os 

conflitos da interface usuário-atividade-ambiente. E, de acordo com o PPS, o ambiente deve 

possuir os seguintes atributos chaves para estarem adequados aos usuários: acesso e conexão, 

conforto e imagem, usos e atividade e sociabilidade. Estes correspondem aos fatores 

determinantes das condições habitáveis do espaço urbano. 

A base para formulação da proposta consistiu da revisão bibliográfica e cruzamentos 

das informações obtidas. Foi utilizado a taxionomia dos problemas ergonômicos de acordo 

com a metodologia de abordagem sistêmica do sistema homem-tarefa-máquina, segundo 

Moraes & Mont´Alvão (2001); a teoria dos sistemas complexos a partir dos estudos de 

Salingaros (1998, 2000 e 2003) e Alexander (1965); e os parâmetros para espaços habitáveis, 

segundo o Projeto para Espaços Públicos (PPS, 2001). 

 1.4 Estrutura do trabalho 

O trabalho de dissertação foi estruturado em sete capítulos apresentados de forma 

integrada. O capítulo 1, introdutório, situa o problema, a delimitação do tema, justificativas e 

expõe os objetivos e explica o desenvolvimento do trabalho. O capítulo 2 apresenta as vias de 

circulação como parte integrante do sistema complexo (a cidade), observa-se as contribuições 

da teoria da complexidade para os estudos urbanos.  

No capítulo 3, apresenta-se o conceito de Ergonomia do Ambiente Construído, no qual 

se expõe as considerações da interface homem-atividade-ambiente. O capítulo 4 descreve os 

fatores humanos (interação, percepção, cognição, etc.), como também, requerimentos 

ambientais (conforto, insolação, ruído, etc.). O capítulo 5 delineia o estado atual da arte sobre 

as vias de circulação pública, com base na revisão da literatura.  

O capítulo 6 apresenta a identificação de considerações para projeto de vias de 

circulação pública, com base na revisão da literatura, nos fatores humanos e exigências 

urbanas para o espaço urbano.  E o capítulo 7 apresenta as conclusões e perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO 2. TEIA DE CONEXÕES 

No espaço urbano as vias e caminhos possuem um caráter relevante para a cidade, pois 

é a partir deles que as pessoas circulam, que as conexões entre os diversos atores se 

fortalecem e que a cidade, de fato, “vive”. Como um elemento formador do espaço urbano, o 

ambiente de circulação, é o direcionador dos fluxos e do movimento numa cidade.  

Observa-se que, os sistemas de rotas de pedestres e ciclistas se caracterizam por não 

serem contínuos, sendo fragmentados pela rede de tráfego dos veículos motorizados que 

normalmente constitui a base do desenho geométrico urbano.  

No entanto, este espaço é configurado por vários elementos (físicos, sociais, culturais, 

ambientais e temporais) interativos e interconectados que compõem, movimentam e definem 

a morfologia urbana. Ou seja, estes múltiplos encadeamentos entre configuração espacial 

(parte física) e sociedade (parte dinâmica) resultam em interações, apropriações e 

transformações pelos usuários, que compreende num ambiente organizado e animado, 

constituído de um meio físico, estético, informativo e/ou psicológico. 

Com efeito, torna-se válido perceber a cidade como um sistema complexo, composto 

por elementos (físicos, sociais, econômicos e culturais) que se inter-relacionam e interagem 

dinamicamente, correspondendo a uma teia de conexões, que por vezes, podem apresentar-se 

de forma caótica e/ou organizada (figura 2.1). Devido aos seus inúmeros componentes e 

ligações, pode parecer organizada, mas ser desconectada. Por outro lado, pode parecer 

desorganizada no projeto, mas altamente conectada e funcional.  

 
Figura 2.1: Os nós distribuídos em conexões, complexidade organizada 

Fonte: Salingaros (1998) 

De acordo com Therakomen (2001), recentemente observam-se um crescente olhar para 

ambientes urbanos como sistemas complexos e as noções do auto-organização são 

frequentemente usadas para caracterizar ambientes urbanos.  
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Salingaros (1998) afirma que, é a ciência da complexidade que apóia as propostas para 

o Desenho Urbano. O seu êxito corresponde ao fortalecimento dessas conexões, das múltiplas 

conectividades estabelecidas. Que, segundo o autor, sem suficiente complexidade a cidade é 

morta; se há complexidade sem suficiente organização, a cidade se torna caótica e impossível 

de se viver.  

2.1 Cidade como um sistema complexo 

A abordagem sistêmica têm se tornado dominante em estudos urbanos, segundo 

Escolano (2003), a cidade é tratada como um objeto complexo composto por partes inter-

relacionadas. Ou seja, compostos por elementos fixos, rígidos e não adaptáveis, como as ruas 

e as construções; e móveis e dinâmicos, como o ar, água, carros, pessoas e informações. 

O termo complexidade vem do latim, “complexus”, que significa entrelaçado ou torcido 

junto. Segundo Heylighan (1988), para se ter um sistema complexo são necessários: (1) duas 

ou mais diferentes partes ou componentes e (2) estes componentes devem estar de algum 

modo interligados formando uma estrutura estável.  Observa-se, portanto, uma dualidade 

básica entre partes que são ao mesmo tempo distintas e interconectadas.   

Sistemas complexos são sistemas formados por unidades interligadas entre si, de forma 

que uma influencia ou pode influenciar o comportamento das outras. Essa complexidade do 

todo decorre do entrelaçamento de influências mútuas, à medida que o sistema evolui 

dinamicamente. Para Blackman (2001), os sistemas complexos podem ser observados tanto na 

natureza como na sociedade. Pois são definidos por relações e redes tanto quanto por seus 

elementos constituintes. 

O comportamento dos sistemas complexos emerge a partir da interação entre cada uma 

das partes e destes com o ambiente. São dinâmicos e sua interatividade gera constantes 

mudanças com o tempo. Um dado sistema pode ser tanto uma paisagem como um software, 

compreende essencialmente um conjunto de parâmetros relevantes para o comportamento de 

um dado sistema, que atrai uma combinação particular de valores de parâmetros. Se um 

parâmetro muda, o efeito pode suficientemente perturbar um sistema e mudá-lo. 

De acordo com Morin (1990), a complexidade não compreende apenas quantidades de 

unidades e interações que desafiam as nossas possibilidades de cálculo; compreendem 

também incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios. Mas a complexidade não se reduz 

à incerteza, é a incerteza de sistemas ricamente organizados. Ela relaciona sistemas semi-
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aleatórios cuja ordem é inseparável dos acasos que lhes dizem respeito.  A complexidade está, 

portanto, ligada a certa mistura de ordem / desordem estatística, onde a ordem (pobre e 

estatística) reina ao nível das grandes populações e a desordem (pobre, porque pura 

indeterminação) reina das unidades elementares. 

Podem ser observados tanto na natureza como na sociedade e são definidos pelas redes 

de conexões entre seus elementos constituintes. O sistema complexo interage com o ambiente 

tanto por feed-back e feed-forward, então suas fronteiras conectam o sistema com o ambiente 

ao invés de separá-lo (Blackman, 2000). 

Teoria da Complexidade aborda uma visão realista, no sentido que os sistemas e 

espaços são considerados “reais” ao invés de construções sociais. Enfim, para Sobreira 

(2003), nota-se porque a Complexidade tem sido o estranho e sedutivo atrator para onde as 

áreas, aparentemente saturadas pelos paradigmas da ciência moderna, estão convergindo. 

Afinal, a Complexidade acolhe objetos e características que, até então, foram ignorados ou 

simplificados ao extremo. 

2.2 Parte de um todo, todo de uma parte. 

No entanto, estas considerações entram em conflito com os preceitos estabelecidos pelo 

CIAMs (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) e métodos de planejamento 

urbano, pois desconsideram a complexidade da forma urbana e promovem a simplificação e 

redução como solução para os problemas urbanos. 

Para McCarthy (2000), cientistas e planejadores têm realizado a tarefa de estudar este 

fenômeno através da sua simplificação a partir de uma análise reducionista (descrevendo-os 

como um sistema simples) ou agregado e pela média das análises estatísticas (descrevendo-os 

como um sistema complexo não-organizado). 

Observa-se, então, que estas intervenções permeiam uma parcela dos problemas 

urbanos, pois, parte-se da seguinte hipótese: o ambiente de circulação faz parte de um sistema 

complexo (a cidade) e deve ser entendido como um “todo”, segundo a ótica holística 

(observação do fenômeno como um “todo”) e reducionista (observação do fenômeno como 

uma coleção de partes). 

Para Salingaros (2003), a imposição de uma geometria simplista da cidade, pela 

supressão dos padrões mais tradicionais, tem reduzido ou eliminado as funções tradicionais 
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que fazem a cidade ter vida. Ou seja, medidas modernista de simplificação e purificação 

acarretam por eliminar as estruturas complexas, as subdivisões e conexões. 

A consciência da existência de fenômenos que não podem ser reduzidos às suas partes 

em separado conduziu ao holismo, que pode ser visto como uma corrente de pensamento 

oposta ao reducionismo.  O holismo propõe a observação de um fenômeno complexo como 

um todo, ao invés de como uma coleção de partes.  Esta visão, entretanto, também negligencia 

um importante aspecto das entidades complexas: o fato de que elas são compostas de partes 

distintas, mesmo que essas partes se encontrem em estreito relacionamento (Palazzo, 2004).   

Com efeito, um sistema complexo não pode ser analisado ou separado em um conjunto 

de elementos independentes sem ser destruído, torna-se inviável empregar métodos 

reducionistas para a sua interpretação ou entendimento. 

Considerar um fenômeno como um todo, porém significa identificá-lo com uma 

unidade. Deve-se, portanto, buscar uma visão capaz de transcender a polarização entre 

holismo e reducionismo, permitindo a modelagem de sistemas que apresentam 

simultaneamente a característica da distinção (separáveis do todo em uma forma abstrata) e da 

conexão (indissociáveis do todo sem a perda de parte do significado original). 

Segundo Heylighen (1988), uma maneira simples de modelo que satisfaz 

simultaneamente esses dois requisitos aparentemente contraditórios é o conceito matemático 

de rede, descrita a seguir. Na ciência contemporânea, a noção de ‘rede’ tem sido usada em 

dois sentidos: (a) como um princípio organizativo dominante para explicar como o mundo é 

estruturado e como ele funciona, e (b) como uma arquitetura fundamental para a geração de 

ações humanas para produzir arranjos tecnológicos, sociais e institucionais. 

A cidade é e deve ser tratada como um todo único, onde há lugar para tudo e para todos, 

deste modo, é necessário reconhecer as diferentes escalas dos sistemas urbanos e entender as 

cidades como um sistema complexo. 

De acordo com as informações acima para o objeto de estudo em questão, ruas e 

caminhos da cidade são conexões da teia urbana, que correspondem a uma estrutura complexa 

organizada que compõe o espaço entre as construções. Compreendem em um sistema 

dinâmico não-linear, composto por vários elementos interligados e interconectados, que, 

segundo Alexander (1965), a cidade não é uma “árvore”, ou seja, o ambiente urbano não pode 

ser considerado uma estrutura de árvore, mas sim uma semi-grelha. Uma coleção de 

pequenos sistemas que se transformam em grandes e complexos sistemas. 
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Ou seja, para Alexander (1965) a cidade tradicional – atemporal em seu modelo de 

configuração e culturalmente contextualizada – estrutura-se através de relações sócio-

espaciais bem mais complexas, à maneira de uma semi-grelha (semillatice) figura 2.2. 

Sustenta que, as cidades estruturadas como árvores são artificiais, porque desconectam escalas 

espaciais e âmbitos da vida social que acontecem nas cidades naturais (estruturadas como 

semi-grelhas). 

 
Figura 2.2 Modelo árvore e semigrelha 

Fonte: Alexander (1965) 

2.3 Teoria dos Grafos  

Através de representações das vias de circulação por grafos, pode-se obter um meio para 

operacionalizar e entender as suas diversas conexões. Salingaros (2000) aceita os grafos como 

uma maneira de representar a estrutura urbana associada às exigências para adequação do 

ambiente. Consiste num meio para compreender e controlar um sistema complexo; e como 

uma ferramenta de design para construção de uma estrutura funcional e coerente. 

A definição de grafos, segundo Aloise & Cruz (2001), é uma noção simples, abstrata e 

intuitiva, utilizada para representar a idéia de alguma espécie de relação entre “objetos”. Um 

grafo geralmente é representado através de nós que significam os “objetos” e um conjunto de 

arestas configurando a relação imaginada.  

árvore 

semigrelha 
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Representado matematicamente por G = (V, E) é um conjunto V de vértices e um 

conjunto E de arestas (edges) onde cada aresta é um par de vértices (v, w). A figura abaixo 

mostra o grafo G=(V,E). Observe que laços (self-loops) são permitidos pela definição. 

Múltiplas linhas não são permitidas. Neste exemplo (figura 2.3), V={1,2,3,4,5,6} e 

E={{1,3},{2,3},{3,4},{3,5},{6,6}}. É comum a utilização da variável vi ou xi , i=1,2,...,n 

para a distinção dos nós (vértices). |V|= 6, |E|= 5. 

 
Figura 2.3 Exemplo de um grafo  
Fonte: Aloise & Cruz (2001) 

 

Para efeito de uma melhor compreensão dos conceitos abordados na teoria dos grafos 

têm-se as seguintes definições (figura 2.4) observadas no trabalho de Aloise (2001):  

• Dígrafo - um grafo torna-se um dígrafo quando o sentido das relações é considerado, 

neste caso a aresta direcionada é chamada arco.  

• Redes ou Networks - uma rede é um grafo direcionado (dígrafo) no qual valores são 

associados aos vértices e/ou arcos; de acordo com a necessidade, ou não, da 

indicação do fluxo entre os vértices. 

• Grafos planares - diz-se que um grafo é planar se for possível dispor seus vértices de 

forma que não haja cruzamento entre as arestas. 

• Caminho, Percurso, Ciclo e Circuito - um caminho de um vértice vi0 para o vértice 

vik é uma seqüência de arestas < vi0, vi1 >, < vi1 , vi2 > , . . . , < vi,k–1 , vik >. Um 

caminho é dito elementar se passa exatamente uma vez por cada vértice e é simples 

se passa exatamente uma vez por cada aresta. Quando o grafo é não orientado o 

conceito de caminho é substituído por cadeia que pode ser representada pela 

seqüência de arestas que a forma ou dos vértices nela contidos.  

• Conexidade – um grafo é conexo se para todo par de vértices existe pelo menos uma 

cadeia entre eles, no entanto, se existir pelo menos um par de vértices que não é 

nós 
arestas 
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unido por nenhuma cadeia diz-se que o grafo é não-conexo, ou desconexo. Como 

aplicação deste conceito podemos dizer que uma das características mais importante 

de uma rede de comunicação (telefonia, por exemplo) é sua conexidade. 

• Grafo completo (clique) - Clique ou grafo completo é um grafo, ou subgrafo, em que 

seus vértices são interligados ou adjacentes dois a dois; de forma que o caminho 

mais curto entre quaisquer dois vértices “v” e “w” é a aresta (v,w). 

 

 

 
Figura 2.4 Redes 

Fonte: Bezerra (2004) 

2.3.1 Redes viárias 

Uma rede consiste de nodos e de conexões ou arcos entre os nodos.  Estes podem ser 

vistos como partes de um sistema complexo, enquanto que as conexões irão corresponder às 

relações que estabelecem entre si.  Esta visão tem a propriedade de ser reversível, isto é, pode-

se também ver os nodos como conexões entre os arcos, que então são tomados como os 

elementos componentes. 

Segundo Aloise e Cruz (2001), uma Rede é um grafo não-direcionado (ou um dígrafo) 

no qual um número real é associado os vértices e/ou ligações. Este número é freqüentemente 
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referido como o peso da ligação. Essa classificação é dada de acordo com a necessidade, ou 

não, da indicação do fluxo entre os vértices. Na prática este número pode representar: 

- custos, distâncias, capacidades, e/ou suprimentos e demandas; 

- tempo (trânsito, permanência, etc); 

- confiabilidade de transmissão; 

- probabilidade de ocorrer falha; 

- capacidade de carga; 

- outros. 

Sua representação matemática corresponde a: 

 

 

 

Onde: V é o conjunto de vértices; E é o conjunto de ligações e w é o peso associado aos 

vértices e/ou ligações. 

Uma rede funciona simplesmente criando conexões entre diferentes pontos ou 

elementos, transformando-os em nodos numa rede. Os pontos, numa rede, são os elementos 

locais, e a malha inteira é o elemento global da rede. Devido à interconectividade da rede, as 

ações locais podem ter uma ressonância global, e as relações entre as dinâmicas locais e 

globais dependem criticamente da estrutura e do funcionamento da rede.  

 

Figura 2.5 Redes 
Fonte: Adaptado de Aloise & Cruz (2001) 

 

A 

B C 

A 

B C 

W 

a) b) 

G = (V,E,w) 
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A Figura a mostra o caso mais simples de um grafo (com três nodos). A, B e C são 

vértices; as linhas AB, AC e BC são elos. Na Figura b, localizado no centro do grafo, W é 

chamado de plexo, ou seja, a estrutura que centraliza os elos que se cruzam. As propriedades 

principais dos vértices são: (a) centralidade, (b) grau e (c) identidade. A centralidade diz 

respeito à posição no grafo ou à localização em relação a um determinado ponto central (se o 

grafo tiver tal ponto). O grau de um vértice é igual ao número de elos gerados a partir do 

vértice. No grafo da figura 2.5, o grau de todos os vértices é 2. O grau mede a conectividade. 

A identidade de um vértice diz respeito à sua natureza, classe, tipo e, eventualmente, 

singularidade. 

As principais propriedades dos elos são: (a) força, (b) distância, (c) direcionalidade e 

(d) transitividade. A força significa a consistência, a estabilidade ou a confiabilidade do elo. A 

distância é uma função da centralidade relativa dos vértices conectados pelo elo. A 

direcionalidade diz respeito à direção do fluxo de informação nos elos. A transitividade é o 

volume ou a densidade do fluxo de informação nos elos. 

Existem redes em variados graus de complexidade. Esta complexidade é determinada 

por dois fatores; o primeiro é o número de elementos que a compõem, quanto mais elementos 

possuir uma rede mais fechada (intrincada) ela será; o segundo fator é a profundidade da rede, 

as redes podem possuir níveis diferentes de profundidade dentro de um mesmo sistema, este 

aprofundamento se dá a partir da transformação de um dado elemento em uma subrede (sub-

grafo), isto gera um desnivelamento nas classes de elementos e torna a rede mais complexa. É 

importante ressaltar que as relações devem acontecer entre elementos aos quais seja atribuída 

a mesma grandeza. 

2.3.2 Grafos Valorados como representação do sistema viário urbano 
De acordo com as seguintes observações, através dos grafos podem-se visualizar a 

estrutura e interconexões das vias de circulação, tornando-se uma ferramenta para 

operacionalizar as variáveis relevantes para sua adequação. 

As representações do ambiente de circulação correspondem a três princípios: os nós 

correspondem às atividades humanas cuja interconexão constitui a teia. As conexões podem 

ser refletidas no sistema viário e a hierarquia compreende em diferentes níveis de escala, da 

menor (caminhos de pedestres) para as maiores (vias de maior capacidade).  
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Casti (1998) afirma que, uma forma simples de modelo que satisfaz simultaneamente 

esses dois requisitos aparentemente contraditórios é o conceito matemático de rede. Uma rede 

consiste de nodos e de conexões ou arcos entre nodos. Estes podem ser vistos como partes de 

um sistema complexo, enquanto que as conexões irão corresponder às relações que 

estabelecem entre si. 

Esta aplicação traduz as inter-relações e conexões observadas em ambientes de 

circulação. As cidades funcionais complexas são aquelas que têm um alto grau de opções 

usando o conceito de rede. Para Salingaros (1998), à medida que se têm mais e mais caminhos 

para atravessar a cidade através de seus nós, ao cortar uma ligação entre dois nós, a cidade 

ainda funciona.  

Perceber a cidade como um sistema complexo e dinâmico é, de fato, um meio 

significante para se estudar o ambiente de circulação, tendo em vistas suas inúmeras 

componentes e conexões. Através observações acerca da teoria da complexidade e grafos, 

têm-se uma nova visão do conceito de cidade, destituído de uma visão simplista e 

reducionista. Ou seja, através dos grafos como representação pode-se lidar com os elementos 

do espaço urbano e suas diferentes dimensões (física, social, econômica, ambiental, etc.) de 

forma objetiva e estruturada. 

Com efeito, o presente trabalho não pretende realizar uma representação de um 

determinado sistema viário como um grafo, mas sim, considerar o fortalecimento das 

conexões e nós de atividades humanas. Através da teoria dos grafos observa-se a importância 

das interações e conexões do sistema, pois se consideram os elos como caminhos e os nós 

como as atividades humanas, e estes devem estar conectados. 

A Complexidade parece surgir como uma fonte promissora de novos conceitos e 

ferramentas que poderiam explicar fenômenos e comportamentos até então ignorados nas 

mais diversas disciplinas. Os estudos apresentados contribuíram para uma melhor 

compreensão do ambiente urbano, através destes, têm-se o estabelecimento de novos 

questionamentos e contribuições para estudos futuros acerca do tema. 

2.4 Complexidade e Linguagem dos Padrões 

Durante a década de 70, Alexander (1977), através de observações, constatou que se a 

qualidade em um projeto possui um caráter objetivo, então seria possível quantificar o que 
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torna um desenho bom ou ruim. Ou seja, buscava reconhecer quando um projeto arquitetônico 

era bom e o seu por quê. 

Segundo Shalloway (2000), Alexander descobriu que diminuindo o foco, ou seja, 

procurando estruturas que resolvam problemas similares, ele pode discernir similaridades 

entre projetos de alta qualidade. Ele chamou essas similaridades de “padrões”. 

Esses padrões de projeto aplicam-se a tudo, desde cidades, organizações, construções ou 

até programas de computador. A partir do estudo de padrões pode-se observar como é 

possível reutilizar idéias anteriores em novos projetos, de inúmeras formas. 

Salingaros (2000), afirma que na prática a linguagem dos padrões resulta de duas 

necessidades diferentes, sendo uma ferramenta poderosa para controlar processos complexos: 

a) como um caminho para entender e, possivelmente, controlar um sistema complexo; 

b) como uma ferramenta necessária de design para construir uma estrutura funcional e 

estruturalmente coerente. 

Alexander et al (1977) define um padrão como a solução para um problema em um 

contexto, cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e o núcleo da sua solução, de 

tal forma a solução pode ser utilizada mais de um milhão de vezes, sem nunca fazê-lo da 

mesma maneira. 

Para Lea (1994), o termo padrão é uma construção pré-formal que descreve conjunto de 

forças no mundo e nas relações entre eles. Alexander et al (1977) identificou 253 padrões, 

que ligam um conjunto de forças, de uma configuração ou de uma família de artefatos, e de 

um processo para construção.  Cada entrada de um padrão interliga aspectos como problema, 

solução e construção, de modo que cada um possa evoluir simultaneamente quando forem 

usados no desenvolvimento. Estes possuem 5 partes: 

§ Nome: nome descritivo nome ou frase 

§ Exemplo: uma ou mais imagens, diagramas e/ ou descrições. 

§ Contexto: delineiam as situações sob o qual os padrões são aplicados, inclui 

frequentemente o fundo, as discussões de por que este padrão existe. 

§ Problema: uma descrição das forças e constrangimentos relevantes, e como interagem.  

Em muitos casos, focalizam quase inteiramente os constrangimentos do problema, O 

projeto e a construção emitem às vezes ele mesmo as peças do formulário dos 

confinamentes. 
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§ Solução: relacionamentos estáticos e regras dinâmicas (micro-processo) que 

descrevem como construir artefatos de acordo com o padrão, frequentemente listam 

diversas variáveis e/ou maneiras ajustar às circunstâncias.  

Já para Gamma (2000), um padrão é composto das seguintes partes: 

§ O nome do padrão é uma referência usa-se para descrever um problema de 

projeto, suas soluções e conseqüências em uma ou duas palavras.  

§ O problema descreve quando aplicar o padrão, explica o problema e seu 

contexto. Pode descrever problemas de projetos específicos. Algumas vezes, o 

problema incluirá uma lista de condições que deve ser satisfeita para que faça 

sentido aplicar o padrão. 

§ A solução descreve os elementos que compõem o projeto, seus relacionamentos, 

suas responsabilidades e colaborações. A solução não descreve um projeto 

concreto ou uma implementação em particular porque um padrão é como um 

gabarito que pode ser aplicado em muitas situações diferentes. 

Observamos o mundo que nos rodeia e aprendemos suas estruturas abstraindo causa e 

efeito, e documentando soluções recursivas obtidas sobre condições diferentes. Tais regras 

empíricas, representando regularidades de comportamento, são chamadas “padrões” 

(SALINGAROS, 1999). 

Para visualização dos padrões, podem-se usar os grafos, pois segundo Salingaros 

(2000), um padrão é uma encapsulação de forcas, uma solução geral para um problema, e 

estes são identificados como nós em um grafo e suas conexões por vértices de diferentes 

alturas (figura 2.6). A linguagem combina os nós juntos em uma estrutura organizacional, já 

uma coleção solta de padrões não é um sistema, pela carência de conexões. 
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Figura 2.6: Grupos de padrões individuais para formar seis padrões de alto nível com propriedades adicionais. 

Fonte: Salingaros (2000) 

Uma combinação coerente de padrões irá construir uma forma nova, ou alto nível de 

padrão que possui propriedades adicionais. Interligar padrões sem adequar uma ordem não 

provém uma coerência completa (figura 2.7). De acordo com Salingaros (2000), a linguagem 

do padrão é mais que um catálogo de padrões, este necessita de validação essencial que 

provém do reconhecimento de propriedades combinatórias da linguagem. A linguagem nos 

diz como os padrões devem ser combinados. 

 

Figura 2.7: Conexão organizada de padrões. 

Fonte: Salingaros (2000) 

 

A linguagem gera redes de conexões a partir de ordenação de nós no nível 1, que criam 

nós no nível mais alto, todo processo continua nos níveis superiores e inferiores. Pode-se 

entender a linguagem se esta possui organizações em diferentes níveis, por que cada nível é 
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protegido pela complexidade nos outros níveis. Cada nível em sistema hierárquico complexo 

é apoiado pelas propriedades dos níveis inferiores. A própria linguagem poderá ser o correto 

percurso que envolve estruturas conectadas, incorporando escala e hierarquia (figura 2.8). 

 
Figura 2.8: Conexões hierárquicas: padrões do nível superior depedem dos que estão em níveis mais baixo. 

Fonte: Salingaros (2000) 

O mérito de seus padrões de linguagem não é sobre tipos específicos de construção, mas 

sobre blocos construídos que podem ser combinados de diversas maneiras. Através do 

princípio da linguagem é possível construir-se cadeias de padrões, que permite dar forma ao 

projeto. Ao considerar que o espaço possui qualidade projetual, observa-se que este possui 

elementos relevantes para sua completa funcionalidade. Assim, estes compreendem em 

componentes da configuração espacial que tornam o espaço adequado. 

Para Salingaros (1999), implica um aprofundamento mais matemático e combinatório 

para o design em geral, encapsula a experiência humana e de forma a dar conta da 

complexidade em nosso ambiente. São aplicadas a tudo, desde programas de computadores, 

edificações, organizações, a cidade. E sua contribuição provém na fundamentação necessária 

para qualquer solução de design conectar ao ser humano. 

Alexander (1977) afirma que o espaço possui padrões de projeto que correspondem às 

soluções para um determinado problema e que estas podem ser observadas a partir da 

diminuição do foco. Assim, ao perceber que o espaço é configurado por elementos que 

determinam sua qualidade projetual, percebe-se a importância em estudar quais são os 

componentes importantes para sua funcionalidade.  

Portanto, o presente trabalho, a partir dos padrões de Alexander (1977), adota que o 

espaço possui qualidades projetuais e que estas podem ser identificadas e quantificadas. Pois, 
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para a construção de requisitos para projeto de vias de circulação pública é necessário 

identificar os padrões e soluções. 

2.5 Vias de Circulação Pública: conexões da teia urbana 

Compreender a relação entre os agentes atuantes em um sistema é primordial para 

garantir o funcionamento apropriado deste, seja um produto, software ou espaço urbano. As 

vias de circulação e os caminhos consistem em conexões da teia urbana, que se apresentam 

como elemento articulador da configuração espacial.  

Com efeito, são as vias de circulação que conectam os nós de atividades humanas, 

sendo responsáveis pelo fluxo de pessoas e informações. Essa organização combina múltipla 

conectividade com ordenamento hierárquico e requerem a inserção de uma escala humana e 

contínua.  

Ou seja, devem-se levar em consideração as características e limites dos usuários, por 

exemplo, as pessoas não caminharão além de certa distância máxima entre nós. Na figura 2.9, 

no exemplo “a” dois grupos de nós não podem ser conectados; e “b” introduzindo dois novos 

nós, é permitido que a conexão de pedestre seja estabelecida. A determinação do 

cumprimento de cada reta depende das características, cultura e limitações do usuário. 

 
Figura 2.9 Conexões de pedestres feitas a partir de unidades pequenas e retas. 

Fonte: Salingaros (1998) 

 

Para Alexander (1964), a organização hierárquica requer que os componentes de 

diferentes tamanhos acomodem-se apropriadamente dentro do todo. Os pedaços da teia 

urbana são simples e interagem de uma maneira simples, mas sua união é altamente 

complexa. O método para colocá-los juntos tem que respeitar essa complexidade. 

Os sistemas hierárquicos dependem da interação apropriada dos elementos conectados 

em muitos níveis diferentes, e necessariamente requerem um processo dinâmico para o seu 

crescimento. 
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Para atuar sobre interfaces complexas, é necessário estudar o espaço de circulação sob a 

ótica da teoria da complexidade, assim podem-se observar fatores importantes da teia urbana, 

tendo em vista as inter-relações entre pedestres-atividades humanas-vias de circulação 

configurando o ambiente da cidade com as conexões de seus elementos. Adotam-se, portanto, 

as seguintes considerações (quadro-síntese 2.1): 

Quadro-síntese 2.1: Exigências para as Vias de Circulação Pública 
Considerações Autores 

Complexidade 

Considerar os inúmeros elementos e 
interconexões do espaço de circulação, estudar o 
espaço de circulação pública sob a ótica da teoria 
da complexidade 

Alexander (1965); Salingaros 
(1998); Oliveira (2002); Heylighen 
(1988); Palazzo (2004); McCarthy 
(2000); Blackman (2000); Sobreira 
(2003); Therakomen (2001) 

Conexões da 
Teia urbana 

As vias e caminhos são conexões do tecido 
urbano 

Alexander (1965); Salingaros (1998) 
Oliveira (2002); Heylighen (1988); 
Palazzo (2004); Therakomen (2001) 

Hierarquia e 
escala 

A via de circulação pública e caminhos possuem 
hierarquia de redes, são inter-relacionadas e 
possuem escalas diferentes. Importância da 
pequena escala homem-calçada, Salingaros 
(1998) afirma que esta garante a vivacidade 
humana da cidade. 

Alexander (1965);Salingaros (1998) 
 

Contínuas 
Uma zona de pedestres não é criada 
simplesmente por banir o tráfego veicular, mas é 
definida pela presença de caminhos de pedestres 
que se cruzam e se justapõem. 

Salingaros (1998); Alexander (1965) 

Nós de 
atividades 
humanas 

Devem conectar os nós de atividades, tendo em 
vista a função e o sentido da própria via. 

Salingaros (1998); Alexander 
(1965); Therakomen (2001) 

Número de 
conexões 

Estabelecer conexões, mas com funcionalidade. 
O excesso de conexões ou aplicabilidade 
incorreta pode gerar conflitos e problemas como 
segurança, índices de crime, entre outros. 

Salingaros (1998); Salingaros 
(1999); Heylighen (1988); Escolano 
(2003); Blackman (2000) 

Lógica 

A lógica interior da grade desordenada de uma 
cidade é fundamentalmente relacionada ao 
movimento, de tal forma que muitas 
propriedades do espaço urbano são produto 
dessas conexões. 

Hillier & Hanson (1984); Alexander 
(1965); Salingaros (1999) 

Padrões de 
Projeto 

Cada padrão é uma solução para um problema 
em um contexto. Observa-se que o espaço é 
configurado por qualidades de projeto. 

Alexander (1977), Salingaros 
(1998), Salingaros (1999) 

 

Como elemento complexo, a organização hierárquica da via de circulação requer que os 

componentes de diferentes tamanhos acomodem-se apropriadamente dentro do todo. Uma vez 

que, se considera o usuário como foco desta organização, pode-se afirmar que quanto mais 

coerentes forem as subestruturas com as atividades humanas, mais estável ela será.  
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Salingaros (1998) afirma que é a complexidade organizada de uma teia urbana em 

funcionamento que determina a sua forma geral, e não o caminho inverso. E cada elemento no 

contexto urbano tem um significado desde que se relacione com as atividades humanas. 

Portanto, uma organização das conexões (vias e caminhos) da teia urbana deve inserir as 

atividades dos pedestres como fatores determinantes para uma estrutura funcional e concreta 

do espaço de circulação da cidade. Estas correspondem à dinâmica e apropriação espacial, 

refletivas nas vivências e percepções dos usuários. 
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CAPÍTULO 3. ERGONOMIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

O presente capítulo é corroborado pelo conceito da Ergonomia do Ambiente 

Construído, no qual se busca compreender as inter-relações entre o homem e o ambiente, 

estas contribuem para a formação e configuração do espaço urbano, pois influenciam nas 

formas de uso e apropriação espacial pelos usuários. A importância da ergonomia no âmbito 

do ambiente construído para o trabalho consiste no estudo da interface homem-atividade-

ambiente. 

3.1 Conceituação Teórica 

O conceito de ergonomia, segundo a IEA (2000) é uma disciplina científica relacionada 

ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à 

aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar 

humano e o desempenho global do sistema. 

De acordo com Moraes & Mont´Alvão (2003), compreende na tecnologia projetual das 

comunicações entre homens e máquinas, trabalho e ambiente. Estas são relativas às suas inter-

relações, ou seja, o homem interagindo em seu habitat.  

Ou seja, como disciplina científica, a ergonomia tem o seu campo de conhecimentos 

multidisciplinar e estuda as características, necessidades, capacidades e habilidades dos seres 

humanos, cujo objetivo principal é: adaptar os produtos, as tarefas, as ferramentas, os espaços 

e os ambientes à capacidade e necessidades das pessoas, para melhoria da eficiência, 

segurança e bem estar dos consumidores, usuários e trabalhadores. 

Segundo Martins (2003), a ergonomia do ambiente construído tem como objeto de 

estudo a relação entre as interações do homem e com o espaço modificado, e sua adequação a 

partir de técnicas e métodos do design universal, acessibilidade, arquitetura, desenho urbano, 

entre outros.  

No âmbito do ambiente construído, a ergonomia incorpora disciplinas relacionadas ao 

ser humano (antropologia, antropometria, fisiologia, sociologia, psicologia, semiótica, entre 

outras) e relacionadas ao ambiente construído (arquitetura, conforto ambiental, desenho 

urbano, planejamento urbano, engenharias).  

Para a adequação dos espaços de circulação ao usuário tem como enfoque a interface 

homem-atividade-ambiente, estas podem ser elencadas como: 
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• homem, atuante como parâmetro para a adequação dos sistemas com os quais interage;  

• atividade, esta envolve, qualquer tarefa executada, desde a própria vivência até mesmo 

a realização do trabalho; e  

• ambiente, meio modificado pelo homem, objeto de intervenção. 

Na figura 3.1, observam-se a interface homem-atividade-ambiente relativa ao espaço de 

circulação pública, em que o homem corresponde ao pedestre, a atividade compreende em 

qualquer tarefa realizada e ao ambiente, que são as vias de circulação pública. 

 
Figura 3.1 Interface homem-atividade-vias de circulação pública 

A proposta ergonômica utiliza como argumento a afirmação de que, quando se adaptam 

os objetos e os trabalhos às necessidades e características dos usuários ou trabalhadores, estes 

realizam as tarefas de uma maneira mais simples, tendo como conseqüência uma maior 

eficiência de execução. Neste sentido, as tarefas se realizam de maneira mais agradável, 

rápida e segura (Tortosa, 1997). 

Assim, a ergonomia do ambiente construído é uma disciplina científica que estuda as 

interações e comunicações entre o homem, a atividade e o ambiente, com intuito de otimizar e 

adequar o espaço (arquitetônico e/ou urbano) às necessidades e características do usuário. 

Desta forma, a etapa de projetação e adequação espacial devem-se ter como base os requisitos 

das inter-relações entre o homem-atividade-ambiente, figura 3.2. 

Homem Atividade Ambiente 

pedestre Qualquer tarefa 
executada, caminhar, 

correr, brincar. 

Vias de circulação 
pública 
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Figura 3.2 Inter-relações entre o  homem-atividade-ambiente 

Com efeito, para se adequar um determinado espaço ao usuário é necessário observar os 

requisitos e restrições do sistema estudado. Com base nas informações obtidas propõe-se a 

seguinte construção metodológica para aplicação na ergonomia do ambiente construído, no 

qual é dividido em três partes correspondentes à atividade, ao homem e ao ambiente 

construído, figura 3.3 abaixo: 

 
Figura 3.3 Construção Metodológica homem-atividade-ambiente 

A partir da atividade devem-se observar as características e requisitos das atividades, 

para compreensão das exigências, características e necessidades na realização da tarefa. De 

acordo com o homem analisam-se os fatores humanos (aspectos da antropometria, fisiologia, 

conforto, fadiga, etc.); e através do ambiente construído, observam-se as recomendações 

sobre o espaço estudado segundo a literatura.  

3.2 O usuário nas Vias de Circulação Pública 
Compreender as necessidades e características dos usuários é relevante para o projeto de 

espaços urbanos. Nas vias de circulação pública, este usuário consiste no pedestre, ou seja, 

REQUISITOS/ RECOMENDAÇÕES 

Fatores 
humanos 

Características e 
requisito das 

atividades 

Recomendações 
para o espaço 

estudado. 

Homem Atividade Ambiente 
construído 

Homem 

Atividade 
Ambiente 

construído 
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aquele que circula a pé, que transita, caminha ou corre. Portanto, é necessário entender como 

estes percebem, apreendem, interagem e movimentam-se no espaço urbano.  

Segundo O´Sullivan (1999), os pedestres compreendem na máquina que dirige o 

sistema urbano, é um fator importante para compreender a maneira em que os centros de 

cidade funcionam. Pois, é o movimento das pessoas, tanto em veículos ou a pé, que indicam a 

dinâmica e vibração da cidade. 

No entanto, para garantir a provisão de calçadas adequadas às necessidades d a 

população, convém examinar quais são os fatores importantes para realização da tarefa. Estes 

possuem movimento, agilidade e percepção diferentes, como também limitações físicas que 

incluem deficiência motora, sensorial e auditiva. 

Para Gondim (2001), os limites impostos à locomoção, no entanto, também podem ser 

provenientes de motivos momentâneos, externos à aptidão física, como o transporte de 

carrinhos de bebês, carrinhos de compras, cadeira de rodas e crianças de colo, entre outros.  

De acordo com a Associação Nacional de Transportes Público - ANTP (2000) a 

população urbana brasileira foi estimada em 138 milhões de pessoas em 2000, nos mais de 

cinco mil municípios do país, as pessoas realizam seus deslocamentos diários a pé ou 

utilizando quatro formas principais de transporte: bicicleta, motocicleta, transporte público e 

automóvel. As cargas são movimentadas por bicicletas, carroças e assemelhados, 

motocicletas, caminhões e trens. A estimativa da divisão dos deslocamentos de passageiros 

mostra a predominância da caminhada e do transporte público correspondendo, juntos, a 72% 

do total de deslocamentos (tabela 3.1).  

Tabela 3.1 – Transporte urbano e metropolitano de pessoas no Brasil, divisão modal, 2000. 
Modo principal1 Viagens/dia % 
A pé2 89.000.000 43,6 
Bicicleta 15.000.000 7,4 
Moto3 2.000.000 1,0 
Público4 59.000.000 28,9 
Auto5 39.000.000 19,1 
Total  204.000.000 100,0 

1 – classificado segundo o modo único, ou em caso de mais de um modo, 
pelo modo mais “pesado” (da ferrovia para o modo a pé); 

2 –  apenas viagens com mais de 500 metros de extensão 
3 –  apenas motos para uso pessoal (não comercial) 
4 -  ônibus, trens, metrô e barcas. 
5 –  incluem táxi 

 
Fonte: Estimativa Associação Nacional de Transporte Público - ANTP, a partir de dados de origem-destino de 

várias cidades, informações sobre o transporte público e dados sobre frota de veículos e população. 
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O planejamento urbano e de transportes deve partir do reconhecimento de que esta é 

uma modalidade de circulação básica que atinge pelo menos um terço das viagens realizadas 

nas cidades brasileiras. Isto se dá em parte, devido à mudança de foco das pessoas como o 

usuário pedestre, pois toda viagem sempre começa e termina na caminhada. Desta forma, 

andar se tornou um componente importante para toda extensão do planejamento do sistema de 

transporte. 

No entanto, os pedestres encontram vários obstáculos que impedem a fluidez em seus 

trajetos como calçadas quebradas, desníveis, lixo e mobiliário urbano mal colocado. 

Normalmente, circulam pelas quadras, tendo suas rotas interrompidas pelos automóveis, 

fazendo com que as travessias nem sempre apresentem condições mínimas de segurança. 

Com efeito, observam-se as seguintes exigências sobre os direitos dos pedestres 

estabelecidas pelo Parlamento Comum Europeu (1988): 

§ O pedestre tem o direito de viver em um ambiente saudável e livremente 

desfrutar os bens oferecidos em áreas públicas sob as condições que 

adequadamente salvaguardam o seu bem-estar físico e psicológico; 

§ O pedestre tem o direito para viver em centros urbanos ou em vilas onde os 

benefícios são para os seres humanos e não para as necessidades do carro, e 

poder caminhar, ou andar de bicicleta; 

§ As crianças, o ancião e o portador de deficiência têm o direito a lugares de 

contatos sociais fáceis nas cidades e não lugares que agravam a fraqueza 

inerente deles/delas; 

§ As pessoas portadoras de deficiência têm o direito a medidas específicas para 

maximizar sua mobilidade de forma independente e isto inclui ajustes em áreas 

públicas, sistemas de transporte público (diretrizes, sinais acústicos, ônibus 

acessíveis e trens); 

§ O pedestre tem o direito a áreas urbanas que sejam exclusivamente para o uso 

dele, e tão extensas quanto possíveis e não meros recintos. Tudo para o pedestre, 

mas é claro, em harmonia com a organização global da cidade.  

Devido à inadequação dos espaços de circulação às necessidades dos usuários, 

observam-se constrangimentos e riscos que comprometem a segurança e, conseqüentemente, 

a utilização da via de circulação. Desse quadro, resulta um grande número de acidentados "de 

trânsito" internados em hospitais em virtude de traumatismos causados pelo ato acidental ao 



Capítulo 3                                                                                                          Ergonomia do Ambiente Construído 

 

 27 

caminhar, sem a participação de automóveis. Somam-se a isto, dois terços dos leitos 

hospitalares de ortopedia e traumatologia dos hospitais públicos ocupados por acidentados de 

trânsito, constituindo uma perda social e econômica inaceitável para nosso país. No caso 

brasileiro, isto representa cerca de R$ 20 a R$ 40 bilhões a cada ano (IDELT, 2004). 

3.2.1 Considerações sobre pedestres 

3.2.1.1 Definições 

A definição de pedestre consiste na pessoa que anda a pé, ou seja, transita nas vias de 

circulação a pé, caminhando, correndo ou em cadeiras de roda. O termo se refere aos usuários 

que andam nas vias de circulação, esta categoria engloba crianças, adultos, idosos, pessoas 

portadores de deficiência, ciclistas 1. 

Segundo Gold (2002), “o Código de Trânsito Brasileiro não define o que é um 

pedestre”. Observa-se a seguinte definição, um pedestre é qualquer pessoa se locomovendo a 

pé nas vias públicas. Portanto, consideram-se pessoas portadoras de deficiência como 

pedestres, estas se locomovem com velocidades semelhantes às velocidades das pessoas 

caminhando a pé, ocupam espaços de tamanhos semelhantes e necessitam de pisos com 

características semelhantes às dos pisos recomendados para calçadas. 

3.2.1.2 Considerações sobre Pessoa Portadora de Deficiência -PPD 

O termo pessoa portadora de deficiência - PPD, ou pessoa com deficiência significa 

ausência ou limitação da capacidade para realizar uma atividade. Segundo Decreto Federal nº. 

914/93, PPD é aquela pessoa que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anomalias de 

sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o 

desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

De acordo com os dados do Censo realizado em 2000 e divulgado em 2002 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) há, no Brasil, cerca de 24,5 milhões de 

pessoas, ou 14,5% da população total, que apresentam algum tipo de incapacidade ou 

deficiência. São as pessoas com ao menos alguma dificuldade de enxergar, de ouvir, 

locomover-se ou com alguma deficiência física ou mental. No total de casos declarados de 

portadores das deficiências investigados, 8,3% possuíam deficiência mental, 4,1% deficiência 

física, 22,9% deficiência motora, 48,1% deficiência visual e 16,7% deficiência auditiva. O 
                                                        

1 Segundo o código de trânsito brasileiro, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre 
em direitos e deveres. 
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conceito usado pelo IBGE com relação aos deficientes foi baseado na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) divulgada, em 2001, pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Com efeito, é necessário compreender as características, limitações e necessidades das 

pessoas portadoras de deficiência. Pois, segundo a ONU (1979), estabelece-se às pessoas 

portadoras de deficiência respeito por sua dignidade e o direito de ter suas necessidades 

levadas em consideração em todos os estágios do planejamento socioeconômico. 

É válido acrescentar a Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 

transporte e comunicação. 

Dessa forma, o poder público reforça a necessidade de se gerar ações objetivas, no 

sentido de eliminar barreiras sociais, respeitando o direito de ir e vir dos seus usuários e 

assegurando a cidadania (Soares & Martins, 2000). 

3.3 O ambiente 

3.3.1 Considerações sobre o ambiente 

Em estudos urbanos, a ergonomia estuda a adequação do ambiente às necessidades e 

características dos usuários. Com efeito, devido aos conflitos epistemológicos do termo 

ambiente, é válido compreender a definição deste e considerações segundo a literatura 

pertinente. 

Para Ely (2004), em alguns casos de análise ergonômica do trabalho, comprova-se que a 

intervenção ergonômica deve situar-se em nível de ambiente físico, exigindo a participação do 

profissional arquiteto para sua adequação às exigências da tarefa. 

Observa-se, portanto, que o ambiente tratado na ergonomia consiste no ambiente físico, 

que, em sua totalidade, compreende no espaço modificado pelo homem, ou seja, relativo ao 

espaço arquitetônico (habitação, fábrica, loja, etc.) ou urbano (espaços públicos, vias de 

circulação, equipamentos comunitários, etc.). 

Santos (1985) define espaço como um conjunto de objetos geográficos distribuídos 

sobre um território, sua configuração geográfica ou sua configuração espacial e a maneira 

como esses objetos se dão aos nossos olhos, na sua continuidade visível, isto é, a paisagem; de 
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outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu princípio ativo, isto é, todos os processos sociais 

representativos de uma sociedade em um dado momento. 

O espaço urbano é tratado como um somatório entre configuração espacial (parte física) 

e sociedade (parte dinâmica), resultando em interações, apropriações e transformações pelos 

usuários. Observa-se, também, que este compreende de um ambiente construído organizado e 

animado, constituído de um meio físico, estético, informativo ou psicológico.  

Reflexo de sistemas físico-espaciais e sistemas de atividades que interagem com a 

população através de suas vivências, percepções e ações cotidianas. Deste modo, o espaço 

urbano totaliza-se como a junção da dimensão físico-espacial (aspectos da morfologia e 

configuração urbana), sócio-cultural (atores, história, cultura), ambiental (condicionantes 

ambientais) e econômica (suporte econômico, desenvolvimento urbano) (figura 3.4).  

 

 
Figura 3.4 Dimensões do espaço urbano: interações e conexões da teia urbana 

3.3.2 Considerações sobre Acessibilidade e Design universal 

A acessibilidade e o design universal surge para a resolução dos conflitos entre o 

usuário e o ambiente, permitindo a adequação do ambiente físico e organizacional, 

privilegiando, assim, o ser humano na realização de sua tarefa. O trabalho fundamenta-se nos 

preceitos do Design Universal e Acessibilidade, pois a ergonomia e a acessibilidade têm como 

proposta estudar a interação do homem, incluindo os que têm necessidades especiais, com o 

trabalho e o lazer considerando suas habilidades e condições físicas e mentais. 
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E utiliza os conceitos de Design Universal, pois de acordo com Ubierna (2001), está 

associado ao projeto de uma ampla categoria de produtos, concebidos para ser utilizados pelo 

maior número de pessoas possíveis. 

Para Soares & Martins (2000), a ergonomia a partir dos conceitos da acessibilidade e do 

design universal subsidia e estabelecem critérios para o desenvolvimento e adequação de 

produtos, ambientes, sistemas e processos observando as capacidades e necessidades das 

pessoas portadoras de deficiência, de maneira a contribuir com a eficiência, segurança e bem 

estar. 

Segundo a NBR 9050 (2003), a acessibilidade consiste na "possibilidade e condição de 

alcance para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 

equipamento urbano e elementos". 

A acessibilidade nos âmbitos da edificação, do urbanismo, dos transportes e dos 

sistemas de comunicação e informação, criando ambientes de inclusão, sem descriminação e 

que sejam cômodos, seguros e eficazes. 

As categorias de acessibilidade podem ser definidas como (Corde, 1998): 

• O acesso como capacidade de se chegar a outras pessoas – entendendo-se espaços 

coletivos como cenário de troca entre diferentes pessoas; 

• O acesso a atividades chaves – viabilidade de iguais oportunidades em educação, 

trabalho, educação, lazer, cultura; 

• O acesso à informação – através da comunicação sensorial, reprodução dos 

significados da vida comum pelas formas, cores, texturas, sons símbolos e signos 

expressos em cada espaço e mobiliário urbanos; 

• Autonomia, liberdade e individualidade – pressupõe a liberdade de escolha ou a 

opção individual no ato de relacionar-se com o ambiente e com a vida; 

• O acesso ao meio físico – pressupõe o planejamento do meio físico, possibilitando a 

construção de uma sociedade inclusiva que assimile progressivamente a idéia de 

integração social e espacial das pessoas com todas as suas diferenças. 

Através do design universal pode-se reduzir as barreiras e limites, como também 

estabelecer parâmetros para sua adequação aos usuários. De acordo com Soares & Martins 

(2000), o “design universal” pode ser definido como um conceito que direciona o design de 

produtos para abranger todos os usuários potenciais daquele produto. Os princípios do design 

universal visam estender o processo de design para os produtos fabricados em massa de forma 
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a incluir as pessoas que, por conta das suas características pessoais ou condições físicas, 

encontram-se no extremo de alguma dimensão de desempenho (por exemplo, visão, audição, 

alcance, manipulação). 

Estas pessoas com desempenhos reduzidos são consideradas as de menor habilidade, no 

entanto, estes usuários também devem ser considerados na criação e elaboração de objetos 

e/ou ambientes. 

O Centro para o Design Universal da Escola de Design da Universidade Estadual da 

Carolina do Norte – USA propõe 7 princípios norteadores de projetos: 

1. Uso eqüitativo – o projeto é útil e acessível para todas as pessoas 

2. Uso flexível – o projeto se adequa a múltiplas preferências e habilidades individuais 

3. Uso simples e intuitivo – o projeto é compreensível independentemente da 
experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração. 

4. Informação perceptível – o projeto possui a informação necessária para o uso, 
independente das condições ambientais e capacidades sensoriais dos usuários. 

5. Tolerância ao erro – o projeto minimiza as conseqüências perigosas derivadas de 
ações acidentais ou não intencionais 

6. Mínimo esforço físico – o desenho pode ser usado de maneira eficiente, cômoda com 
um mínimo de fadiga. 

7. Espaços e dimensões adequados para aproximação e uso – proporcionam espaço e 
dimensões tais que garantem a aproximação, alcance, manipulação e uso 
independentemente do tamanho, postura e mobilidade do usuário. 

Com efeito, segundo Lynch (1981) apud Del Rio (1990), a circulação viária é um dos 

fatores básicos de democratização da cidade uma vez definidora da acessibilidade. Nicholl & 

Boueri (2001) afirmam que a acessibilidade é o critério que determina se os elementos do 

ambiente construído, como parques, casas, prédios, os espaços e instalações inclusos nestes 

podem ser alcançados e utilizados. 

3.3.3 Requisitos ergonômicos 

Os requisitos ergonômicos devem ser considerados para uma melhor adequação a 

relação homem-atividade-ambiente. Estes consistem em fenômenos existenciais, que 

relacionam o homem ao ambiente, são resultados de como o homem percebe o meio ambiente 

e conformam sistemas que devem ser observados para a qualidade do ambiente perceptivo 

(Baptista et al, 2002).  
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A pesquisa é corroborada, também, pelas informações de Baptista et al. (2002), a partir 

de Moraes e Mont’Alvão (2002), em que a ergonomia do ambiente construído está ligada à 

adaptação do ambiente urbano aos usuários, no intuito de prover um espaço urbano acessível, 

adequado e agradável. Com efeito, este deve seguir os seguintes requerimentos: 

a) informacionais: quanto à dificuldade na tomada de decisões devido à má localização, 
conservação e legibilidade das sinalizações; 

b) comunicacionais: ruído excessivo do tráfego de automóveis, campanhas publicitárias e 
sirenes prejudicam a audibilidade; 

c) acessibilidade: com relação às barreiras urbanas que dificultam a autonomia das pessoas 
com dificuldades sensoriais e motoras, impedindo o acesso a informação, ao lazer, ao 
trabalho, ao comércio e serviços urbanos;  

d) espaciais: relativos à falta de espaços apropriados à promoção de lazer e a integração 
social; 

e) ambientais: quanto às questões do meio ambiente natural e o conforto ambiental como 
clima, ruído, iluminação, poluição sonora, química e biológica;  

f) acidentários: os riscos de acidente devido a bueiros abertos, pisos desnivelados, 
atropelamentos, dificuldades de acesso para o combate ao incêndio e atendimento de vítimas; 

g) operacionais: quanto à monotonia cotidiana, estresse urbano; 

h) gerenciais: devido à inexistência de uma gestão participativa, desconsiderando as questões 
dos usuários; 

i) psicosociais: quanto aos conflitos gerados pelas diferenças sociais e culturais, violência 
urbana; 

j) vandalismo: depredação do espaço urbano, devido à insatisfação social e espacial, ou não-
atendimento às necessidades dos usuários. 

3.4 O homem e o espaço urbano 

No espaço urbano, as inter-relações entre o homem-atividade-ambiente podem ser 

observadas nas múltiplas manifestações do estar (e ser) na cidade. Dessa forma, o espaço 

urbano pode ser compreendido como um lugar onde se criam espaços de encontro e de 

desencontro manifestados em diferentes escalas, como por exemplo, em casa, no bar, na 

praça. 

Essa complexidade urbana é criada pelas pessoas, através das interações com os 

diversos elementos do sistema, estas correspondem a um aspecto fundamental e fascinante 
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dos espaços urbanos. Em que arquitetos e urbanistas são sempre desafiados pela 

complexidade desse contexto, dos padrões dinâmicos das pessoas e das relações do espaço. 

Para Therakomen (2001), nas últimas três décadas, grande número de pesquisadores 

tem se preocupado com a disciplina do comportamento ambiental e suas relações com várias 

disciplinas. No urbanismo, a grande meta foi o desenvolvimento de guias de planejamento e 

desenho urbano e análise espacial. 

De acordo com Egler (2000), a interação social aparece, portanto, como resultado de um 

conjunto de idéias e condições físicas (e simbólicas), possibilitando e expressando encontros e 

ou confrontos, ambos expressivos de representações sociais.  O espaço é uma totalidade social 

plena, onde são trocados (em direção à preservação ou à mudança) objetos, idéias, intenções e 

afetos. 

Portanto, a interação do homem no espaço urbano é resultado de trocas, encontros, 

atividades, identidade e cultura. Com efeito, para o presente trabalho é válido compreender 

como o usuário percebe, apreende, interage e movimenta-se no espaço urbano. 

3.4.1 Apreensão do Espaço Urbano  

Para Kohlsdorf (1988), apreensão consiste na etapa inicial do processo cognitivo; 

compromete-se, preponderantemente, com as manifestações externas do fenômeno que se 

procura conhecer. A apreensão trabalha, em geral, com dados de natureza pouco objetiva, no 

sentido de prepará-los para uma posterior teorização. Ou seja, pertence ao nível sensorial e 

empírico do processo cognitivo, para o qual Garaudy (1967) e Kedrov (s/d) apud Kohlsdorf 

(1988) são seqüenciados pelo nível teórico e abstrato.  

A apreensão dos lugares dá-se, necessariamente, a partir de sua forma física, conforme 

diversas abordagens arquitetônicas e geográficas da cidade, e também nos estudos centrados 

nos mecanismos cognitivos. Segundo Kohlsdorf (1996) é apreensível a partir de suas 

manifestações externas, em etapas de sucessão cognitiva onde se desenvolve um movimento 

de objetivação de informações. Os lugares apresentam-se no que se chama espaço urbano 

real: uma totalidade complexa formada por atividades, formas, significados e práticas sociais, 

que é sensivelmente captável. 

Entende-se a percepção como um processo mental de interação do indivíduo com o 

meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, 

principalmente, cognitivos. Os primeiros são dirigidos pelos estímulos externos, captados 

através dos cinco sentidos, onde a visão é o que mais se destaca (GIBSON, 1966 apud DEL 
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RIO, 1990). Os segundos são aqueles que compreendem a contribuição da inteligência, uma 

vez admitindo-se que a mente não funciona apenas a partir dos sentidos e nem recebe essas 

sensações passivamente; existem contribuições ativas do sujeito ao processo perceptivo desde 

a motivação à decisão e conduta (MOORE & GOODLEDGE, 1976, FISKE & 

TAYLOR,1991 apud DEL RIO, 1990). Esses mecanismos cognitivos incluem motivações, 

humores, necessidades, conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas. Nossa 

mente organiza e representa essa realidade percebida através de esquemas perceptivos e 

imagens mentais, com atributos específicos (figura 3.5). 

 
Figura 3.5: Esquema teórico do processo perceptivo 

Fonte: Adaptado de Del Rio (1990) 

Fazem parte da apreensão atividades como a sensação, percepção, imaginação, 

intuição; estas se inter-relacionam e concorrem para que se apreenda certo objeto real, mas 

possuem naturezas e exercem papéis diferentes na atividade cognitiva. As sensações são 

responsáveis pela entrada em contato do indivíduo com o ambiente e se constituem na ligação 

mais próxima e imediata da consciência com a realidade objetiva. Possuem importância nos 

sistemas sensoriais visual e tátil-cinético.  

De acordo com os trabalhos de Lynch (1960), observa-se que a percepção e imagem da 

cidade lidam com a subjetividade, com a satisfação humana e condutas resultantes. Embora 

essas percepções sejam subjetivas, admite-se que existam recorrências comuns, seja em 

relação às percepções e imagens, ou em relação às condutas possíveis. Portanto, observa-se 

uma cidade particular e perceptível, por meio das marcas e dos sinais decorrentes da relação 

cotidiana do homem com um espaço específico. 

Para Kohlsdorf (1988), a imaginação é entendida como uma atividade composta pela 

coordenação de imagens mentais, e que aparece a partir do momento que o indivíduo adquiriu 

filtros culturais e individuais 
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certo desenvolvimento cognitivo que lhe permite simbolizar. Já a intuição recorre aos 

sentidos, à percepção e à imaginação, mas não se reduz a esta recorrência, pois não se limita a 

efetuar uma leitura das propriedades dos objetos, fornecidos por aquelas, mas a exercer uma 

ação sobre os mesmos.  

Considera-se a etapa de apreensão como fornecedora de elementos a serem submetidos 

a teorização: a percepção, como primeiro nível de apreensão do real; a formação da imagem, 

como o segundo; e o relacionamento da percepção e da imagem com informações mais 

elaboradas (secundárias) como um terceiro nível. De acordo com Kohlsdorf (1996), todos 

esses níveis apresentam um movimento entre estruturas figurativas e operativas e entre 

atividades sensorial-empíricas e teórico-abstratas (figura 3.6). 

 
Figura 3.6: Níveis de Apreensão 

Fonte: Adaptado de Kohlsdorf (1996) 

A percepção realiza, necessariamente, um movimento de transformações de sinais 

(emissões de luz pelos elementos constituintes dos espaços) em signos (representações 

segundo as estruturas perceptivas). Para entender quais são as características percebidas de 

certo lugar, deve-se selecionar seus atributos de estruturação topológica e perspectiva, ao 

invés de representá-lo por qualidades aleatórias. 

DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO 
 
 
(OPERAÇÕES + 
INFORMAÇÕES) 

PERCEPÇÃO 
 
IMAGINAÇÃO 
 
INFORMAÇÕES 
ELABORADAS 
RELEVANTES À 
APREENSÃO 

NÍVEL SUBJETIVO 

NÍVEL OBJETIVO 



Capítulo 3                                                                                                          Ergonomia do Ambiente Construído 

 

 36 

3.4.2 Comportamento 

Nesse contexto, de acordo com Therakomen (2001), observam-se dois tipos de 

comportamento dos usuários no espaço urbano: comportamento individual (adaptável) e 

social. 

Comportamento individual: pode ser entendido através da distinção dos seguintes 

camadas: vegetativo, reflexivo, reativo, motivado, raciocínio e consciente. Este é um tipo de 

comportamento baseado no aspecto intelectual como nível elevado, envolvendo uma cognição 

alta e complexa. Esta hierarquia apresentada pretende ser fortemente aplicável ao 

comportamento de movimento. Não é bem aplicável para outros tipos de ação, como por 

exemplo, comportamento de conversação que requer uma estrutura diferente (figura 3.7). 
 

 
Figura 3.7: Hieraquia do Comportamento Individual 

Fonte: Adaptado de BARENDS (1976), McFARLAND (1981), GERHENSON (2001) apud Therakomen 
(2001). 

Comportamento Vegetativo corresponde ao nível mais baixo de comportamento, pode ser 

observado implicitamente como um conduta interna e não relatado pelo observador. Está num 

organismo por falta de alternativa, padrão e não afeta o entendimento de como indivíduos 

reagem ao ambiente. Como por exemplo, uma respiração, batida do coração, metabolismo, 

etc. 

Comportamentos Reflexivos são comportamentos baseado ação-resposta, tal como a 

resposta à queimadura, no qual o indivíduo move imediatamente a parte ferida do calor. Para 

o estudo do comportamento do movimento, esta camada é bastante relevante, pois cada alto 

nível de comportamento necessita do reflexo para executar ações, para fazer com que 
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indivíduos movam. Para Therakomen (2001), alguns teóricos chamam esta camada de 

comportamento “motor” (Blumberg & Galyean, 1995) ou locomoção (Reynolds, 1999).  

Comportamento Reativo consiste na camada seguinte baseada na ação-reflexo. Este nível 

de comportamento mostra completa dependência de “percepções externas”, como por 

exemplo, quando um indivíduo percebe um obstáculo no seu caminho e escolhe outro trajeto 

para evitá-lo. Comportamento reativo ou de direção trabalha como determinante de trajeto e 

velocidade, expressando conceitos como: “ir à direita”, “ir à esquerda”, “ir mais rápido” ou 

“pare”. Então sinaliza as entradas à camada mais baixa, reflexo, para executar a ação. 

Comportamento motivado envolve a seleção da ação e é mais complexo. Este 

comportamento depende do estado interno de motivação e do estímulo interno correspondente 

às necessidades. Por exemplo: quando um indivíduo sente fome, ele precisa de comida. Nesse 

caso, o comportamento de motivação seleciona a ação, “procurar comida” e determina uma 

meta, “comida”. O objetivo será enviado como entrada (input) ao nível reativo, que por sua 

vez decompõe o objetivo em uma série de simples objetivos secundários e determinará um 

trajeto. Então, o nível reativo envia sinais para o nível reflexivo executar a ação. Observa-se 

que a emoção pode ser considerada um estado de movitação. A fim de estudar como um 

indivíduo interage com os elementos do ambiente, ao menos, deve-se focalizar uma escala de 

comportamentos de reflexo, reação e motivação (figura 3.8).  

 
Figura 3.8: Hierarquia do comportamento de movimento 

Fonte: Adaptado de Blumberg (1995), Reynolds (1998) e Gerhenson (2001) apud Therakomen (2001). 
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Os de Raciocínio e Consciência envolvem comportamentos mais inteligentes. Requerem 

conceitos e lógica em selecionar a ação. O nível consciente representa o processo de 

pensamento mais complexo antes de emitir sinais para níveis menos complexos executarem 

ação. Os comportamentos de Raciocínio e Consciência estão no alto da hierarquia e, ambos, 

representam o nível elevado de cognição do comportamento, que representa a habilidade em 

reconhecer a configuração dos espaços, como por exemplo, usuários que se familiarizam com 

o ambiente. Entretanto, neste contexto, focaliza-se em movimentos locais, que significa que 

cada indivíduo responde a uma decisão de acordo com suas percepções (não experiência) do 

espaço.  

Com efeito, o presente trabalho exclui esses dois níveis de comportamento e baseia-se nos 

comportamentos inferiores (citados acima), em vez dos processos de conhecimento e 

cognitivo. Para Maes (1993) apud Therakomen (2001), esta estratégia permite que o sistema 

responda aos domínios abertos, incompletos ou desconhecidos do problema, e permite, 

também, a flexibilidade em caso de eventos inesperados. O comportamento adaptável é um 

caráter importante do sistema complexo, porque requer interação entre os componentes do 

sistema para fornecer ricas percepções, seleção da ação e dos movimentos. Comportamento 

social é certamente um comportamento adaptável e uma sociedade é assim, um sistema 

complexo. 

O comportamento social corresponde à interação de indivíduos que compartilham um 

momento num mesmo ambiente. Pedestres como membros da sociedade interagem não 

apenas com os elementos do espaço, mas também, com as pessoas. O comportamento social 

dos pedestres pode variar, de perceber o ambiente ou estar ciente, para Castelfranchi (1997) 

apud Therakomen (2001), observa-se a importância da ação social do indivíduo na sociedade, 

ou seja, a ação do indivíduo tem uma perspectiva social e influencia a sociedade. Quando 

muitos indivíduos seguem regras simples, os comportamentos de todo o sistema acaba sendo 

complexo, com propriedades sociais emergentes.  

O presente estudo considera as interações sociais baseadas na idéia de comportamento de 

imitação e indução, que segundo Castelfranchi (1997) apud Therakomen (2001), que é o 

comportamento sem a necessidade da representação do conhecimento. Quando um usuário 

percebe o comportamento de outro indivíduo, ele reage imitando a ação, pois parece ser 

benéfico em algum sentido.  
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Para Therakomen (2001), um indivíduo que execute alguma ação diferente, não 

necessariamente pela intenção pode, às vezes, induzir outros comportamentos ou motivações. 

A maioria de comportamentos de imitação parece estar na escala de comportamentos de 

reação, tais como comportamentos da multidão.  No entanto, os comportamentos de indução e 

imitação provocam uma reação de socialização entre as pessoas, uma forma de comunicação. 

3.4.3 A atividade do Pedestre nas Vias de Circulação Pública 

Acorde com Ely (2004), toda atividade humana exige um determinado ambiente físico 

para sua realização. Portanto se considerarmos tanto a diversidade de atividades quanto a 

diversidade humana – diferenças nas habilidades, por exemplo – podemos entender que as 

características do ambiente podem dificultar ou facilitar a realização das atividades. 

As necessidades humanas podem ser apresentadas como fenômenos existenciais que 

devem ser considerados ao se projetar um ambiente. São resultados de como o homem 

percebe o meio ambiente e conformam sistemas. Com base nos estudos de Almeida (1995) 

estes fenômenos devem ser considerados quando se concebe um ambiente construído: 

• Territorialidade: Ligado à demarcação de limites, que pode ser feita de forma concreta 

ou simbólica. A intromissão em um território pode ser física ou visual e pode resultar 

até em disputas e violência; 

• Privacidade: é um processo de controle dos eventos interpessoais, está relacionada ao 

comportamento social de grupos distintos. A partir da regulação de fronteiras é 

possível fazer o controle seletivo do acesso a alguém ou a algum grupo; 

• Identidade: pode ser definida como todas as qualidades, crenças e idéias que fazem 

alguém se sentir, ao mesmo tempo indivíduo e membro de um grupo particular. A 

identidade é um fenômeno relevante e de aceitação pelo usuário, pois segundo Fischer 

(1989) apud Almeida (1995) a impessoalidade do espaço pode ocasionar a 

impessoalidade simbólica de quem o utiliza; 

• Ambiência: conjunto de fatores necessários para tornar um ambiente agradável. Está 

relacionado à cultura (forma, símbolo, materiais...) e as características que 

proporcionam conforto ao homem (iluminação, temperatura, acústica...).  

Estes consistem em fenômenos existenciais, que relacionam o homem ao ambiente, são 

resultados de como o homem percebe o meio ambiente e formam sistemas que devem ser 

observados para a qualidade do ambiente perceptivo (BAPTISTA, MARTINS & SOARES, 

2002).  
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Os espaços urbanos compreendem não apenas em elementos físicos - edifícios, ruas, 

praças, árvores, etc. - mas também, na inter-relação entre os atores, pessoas que se movem e 

agem neles. No entanto, para compreender os processos dinâmicos do sistema e suas inter-

relações, busca-se identificar as variáveis individuais que afetam o comportamento espacial 

dos usuários. Jacobs (1961) sugere que a maneira para se aprender sobre os inter-

relacionamentos deve começar por uma visão mais detalhada das relações no espaço urbano.  

Ely (2004) afirma que, as necessidades funcionais dos usuários estão diretamente 

ligadas as exigências da tarefa. Para que o ambiente atenda estas exigências, o arquiteto deve 

prioritariamente considerar:  

§ Dimensão e forma do espaço, dos equipamentos e mobiliários; 

§ Fluxos de circulação e disposição do mobiliário (layout); 

§ Conforto térmico, lumínico e acústico. 

Para Whyte (1980), as pessoas procuram satisfazer mais as atividades psicológicas do 

que meramente o conforto fisiológico. Muitas vezes os pedestres se submetem a um 

determinado grau de desconforto físico para cumprir suas necessidades – motivação - 

psicológicas básicas. O prazer e a experiência parecem esclarecer uma parte substancial do 

comportamento no ambiente urbano. 

Russel & Mehrabian (1978) afirmam que determinadas qualidades emocionais 

primárias evocadas pelo ambiente são associadas com o desejo se aproximar, chamadas para 

identificar estas qualidades emocionais. As tentativas de diferenciar os estímulos se 

concentraram, principalmente, em detalhes. 

As influências do ambiente sobre o comportamento dos usuários podem ser observadas 

como, por exemplo, uma resposta pela estética e o interesse ou curiosidade por disposições 

complexas das cores, das formas e do movimento humano afetam o comportamento 

exploratório. Para Garling & Garling (1988) apud Therakomen (2001), as distrações e os 

prazeres desviam o pedestre dos planos para minimizar a distância e o esforço, embora o 

esforço minimizado possa ser associado com carregar objetos pesados. 
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3.4.3.1 Atividades dos Pedestres 

Gehl (1996) apud Therakomen (2001) simplificou e dividiu as atividades que 

acontecem no espaço público em três categorias, cada uma relativa às diferentes demandas no 

ambiente físico, consideradas como atividades necessárias, atividades opcionais e atividades 

sociais. 

§ Atividades necessárias: incluem atividades como: ir ao trabalho, ao shopping, esperar 

um ônibus ou uma pessoa. Este grupo inclui a maioria das atividades relacionadas a 

andar, correspondem às necessidades necessárias do cotidiano e ocorrem durante todo 

o ano, sob quase todas as circunstâncias, e são, mais ou menos, independentes do 

ambiente exterior. 

§ Atividades opcionais: esta categoria inclui atividades como caminhadas, passeios 

contemplativos, entre outras. Estas atividades ocorrem somente quando as 

circunstâncias exteriores são opcionais, “quando o tempo e o lugar os convidam”. 

Estas interações são particularmente importantes para o planejamento e desenho 

urbano. Como também, são especialmente dependentes das condições físicas 

exteriores. 

§ Atividades sociais: inclui atividades de lazer, comunitárias e de contatos passivos 

consistem em atividades como ver e ouvir as pessoas. Estas atividades poderiam 

também ser denominadas como "resultantes" porque as atividades sociais ocorrem 

espontaneamente, como uma conseqüência direta dos usuários que interagem no 

mesmo espaço. No entanto, dependem indiretamente de melhores condições dadas aos 

espaços públicos pelas atividades necessárias e opcionais. 

De acordo com Gehl (1996) apud Therakomen (2001), as atividades sociais acontecem 

sempre que duas pessoas estão juntas em um mesmo espaço. Ver, ouvir e conhecer 

compreende numa forma de contato, uma interação social. Embora a estrutura física não tenha 

influência direta na qualidade, no índice e na intensidade de contatos sociais, estas conexões e 

interações são importantes para o planejamento urbano. Com efeito, influenciam a qualidade 

do ambiente físico, como podem ser observadas no tabela 3.2, têm-se as influências das 

atividades sociais em relação à qualidade do ambiente físico, em que a qualidade ambiental é 

influenciada pelas atividades que acontecem no espaço urbano.  
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Tabela 3.2: Qualidade Ambiental e atividades. 
Qualidade do Ambiente Físico Atividades Pobre Boa 

Atividades Necessárias 
 
 
 

 

Atividades Opcionais 
 
 
 

 
 
 
 

Atividades Resultantes 
(atividades sociais) 

 
 
 

 

 
Fonte: Gehl (1996) apud Therakomen (2001). 

 

Para Baptista (2003), a freqüência dos pedestres é determinada pelas características 

individuais, como renda, idade, gênero. Observa-se que, no Brasil, as pessoas de alta renda 

costumam ter maior mobilidade, porém a freqüência da modalidade a pé é maior nas classes 

mais baixas. Segundo a CMSP (Cia. do Metropolitano de São Paulo), na Região 

Metropolitana da Cidade de São Paulo, em 1997, pessoas com renda familiar inferior a R$ 

250,00 (duzentos e cinqüenta reais) adotavam o papel de pedestre, no que representa 56% do 

total de viagens (1.108.000 de viagens, num total de 1.962.000). 

Com efeito, a atividade do pedestre pode ser considerada um produto de dois 

componentes distintos – a configuração das redes de circulação e a locação de atrativos 

particulares (shopping centers, escritórios, edifícios públicos, etc.) nesta malha (rede). 

3.4.3.2 Movimento dos Pedestres 

Têm-se, portanto, como reflexo da interação entre o usuário e as vias de circulação, o 

movimento e comportamento dos pedestres. Para entender a maneira como as pessoas 

transitam através das cidades é necessário compreender o movimento dos pedestres, estes 

ajudam a identificar os impactos prováveis que impedem o pedestre caminhar nas vias de 

circulação, como também, identificar fatores relativos ao reconhecimento de uma posição 

melhor para uma loja nova ou de atribuir e de alocar a equipe de funcionários para controlar 

um festival da rua. 

Alguns pesquisadores discutem que o principal gerador do movimento dos pedestres é a 

própria configuração espacial das vias de circulação pública. Para Urbed (1997) apud 

O´Sullivan et al (1999) e Hillier et al. (1993), a presença e distribuição dos “atratores” 
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(shoppings, comércio, serviços, etc.) na rede urbana são relevantes e determinam os padrões 

de uso do solo.  

Portanto, tanto a configuração espacial e como os “atratores” influenciam os padrões de 

movimento dos pedestres no sistema urbano estes, por sua vez, são também, considerados um 

fator importante para compreender como a cidade funciona.  

Para O´Sullivan (1999), os interesses no movimento dos pedestres, consistem numa 

maneira de assegurar vitalidade aos centros. No entanto, o presente trabalho não pretende 

fazer um estudo específico sobre o movimento do pedestre, mas sim observar a influência do 

arranjo físico urbano e de seus padrões de uso do solo no comportamento e interação do 

pedestre. 

3.4.3.3 Orientabilidade 

Contudo, o movimento e comportamento dos pedestres recebem influência da sua 

percepção e orientação no ambiente de circulação urbano. Ou seja, diversos fatores podem 

dificultar ou influenciar no processamento de uma informação, como por exemplo, mensagens 

ambíguas, ou mesmo excesso de informação, mensagens conflitantes, deficientes ou pouco 

claras. 

De acordo com Ely (2004), para se deslocar em um ambiente, o indivíduo precisa 

necessariamente orientar-se, recebendo informação do ambiente através de sua arquitetura e 

mensagens adicionais, tratando essa informação através de um processo cognitivo complexo e 

agindo em função da informação recebida. Estar orientado significa saber onde se está no 

espaço e no tempo, é poder definir seu próprio deslocamento. A partir de dois níveis básicos 

de interação: a orientação espacial como um fenômeno de abstração; e a orientação espacial 

como fenômeno dinâmico operacional ligado ao movimento do indivíduo (wayfinding): 

§ No primeiro nível, a orientação espacial como fenômeno de abstração: corresponde 

em referenciar mentalmente as divisões de um lugar de forma a se situar quanto as 

mesmas. No entanto, não é estática: se faz e refaz a medida que novos dados 

(informações do ambiente) vão surgindo. 

§ No segundo nível, no sentido de movimento orientado ou wayfinding, trata de como 

os indivíduos se deslocam nos ambientes, ou como encontram seu destino, mesmo 

num espaço desconhecido. O processo de orientação envolve, portanto, não apenas a 

construção de mapas cognitivos, mas uma série de processos mentais com o objetivo 

de resolver questões operativas, por exemplo, “como chegar a um determinado 
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lugar?”. Relativo à três estágios, segundo Passini (1984) apud Ely (2004), 

processamento da informação, tomada de decisão e execução da decisão. 

Portanto, o desempenho da configuração espacial, em termos de percepção ou 

processamento, influencia no deslocamento dos usuários até seus destinos podendo facilitá-lo 

ou dificultá-lo. Tanto é que, nas vias de circulação, a capacidade do espaço em oferecer 

informação espacial através dos elementos arquitetônicos e gráficos influenciam na 

orientação. 

Com efeito, observa-se que as problemáticas são oriundas, na maioria dos casos, de 

características do próprio indivíduo (baixa visão, surdez, etc.) assim como de fatores 

ambientais que o impeçam de receber a informação desejada (excesso de reflexão luminosa, 

excesso de ruído, poluição visual, etc.). 
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CAPÍTULO 4. FATORES HUMANOS NAS VIAS DE CIRCULAÇÃO 
PÚBLICA 

Os fatores humanos relativos aos pedestres em trânsito nas vias de circulação 

correspondem às variáveis que influenciam na execução da tarefa pelo usuário. Apresentar 

estas variáveis consiste em entender as limitações físicas, fadigas e fatores dos pedestres que 

influenciam para uma melhor realização da tarefa. 

É preciso entender estas inter-relações e interações do usuário durante a realização da 

tarefa (como por exemplo, andar, transitar, contemplar, correr), pois a partir desta pode-se 

contribuir e compreender suas reais necessidades e anseios. 

4.1 Considerações sobre a tarefa 

O transcurso do pedestre no espaço urbano compreende numa atividade de trajeto ao 

trabalho ou ao lazer. Para Laville (1986) apud Moraes & Mont´Alvão (2003), entende-se que 

as atividades desempenhadas na tarefa, associadas às suas exigências e constrangimentos, 

bem como as características do ambiente, determinam a carga funcional. Esta carga conjugada 

com as capacidades de trabalho individuais do usuário irá determinar a carga de circulação do 

pedestre. Desta carga decorrem os custos humanos, a falta de qualidade no exercício da 

cidadania, e a perda de competitividade das cidades em função dos atrasos, desperdícios e 

acidentes. 

De acordo com Montmollin (1984) apud Baptista (2003), entende-se que a análise do 

trabalho tem como objetivo produzir dados que permitam reduzir a distância entra as 

concepções formuladas deste trabalho (as prescrições, as regras, os procedimentos oficiais e 

explícitos) e a atividade real do operador (os aspectos informais, implícitos, imprevistos das 

condutas de trabalho). 

Laville (1986) apud Moraes & Mont´Alvão (2003) propõe que a tarefa e a atividade são 

duas noções essenciais. A tarefa é o objetivo a atingir, o resultado a obter. E para realizar a 

tarefa com meios disponíveis e nas condições definidas, o trabalhador desenvolve atividades: 

ele se desloca, executa gestos, olha, escuta; organiza o trabalho, planeja as ações e procede a 

raciocínios. A atividade coloca em jogo as funções fisiológicas e mentais – músculos, 

articulações, sistema cárdio-pulmonar, visão, audição, tato, memória. Estas atividades 

dependem das condições nas quais se realiza a tarefa – constrangimentos, previsibilidade, 

imprevistos, anormalidades. 
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Observa-se que as condições externas do trabalho, também, influenciam o desempenho 

das atividades. Transpondo para a condição do pedestre realizando uma atividade na via de 

circulação, estes são influenciados tanto pelas condições ambientais da via (aspectos físico-

espaciais, forma, função) como pelas funções fisiológicas e mentais. 

4.1.1 Caracterização da tarefa 

Com efeito, toda a forma de locomoção tem um pouco de caminhada a pé, que pode ser 

um percurso completo ou complementar a uma outra modalidade de transporte, desde o 

acesso ao automóvel, ônibus, metrô, trem ou à bicicleta. É válido ressaltar que, são adotadas 

as informações através dos estudos de Melo (2000), Pires et al (1997), Vasconcellos (2000), 

Vasconcellos (2001), Zegeer et al (2002) apud Baptista (2003).  

Observa-se, também, que a modalidade de transporte a pé é adotada, geralmente, em 

trajetos de curta distância e duração. Para Melo (2000) e Vasconcellos (2000) apud Baptista 

(2003), o sistema de circulação urbano, como uma estrutura voltada ao pedestre são um 

elemento estratégico, devendo formar uma rede abrangente e integrada com os sistemas 

motorizados. Andar a pé é defendido como uma forma de transporte e uma de suas principais 

funções é ser complementar à viagem motorizada. É a pé que as pessoas acessam os 

transportes coletivos e, em muitas vezes, os particulares. Se as viagens, exclusivamente a pé, 

já são bastante representativas, elas ganham maior importância, quando são considerados os 

percursos a pé para acessar veículos motorizados (públicos e particulares). 

Baptista (2003) apresenta uma análise preliminar da tarefa do pedestre, no qual são 

observados os custos humanos decorrentes da carga de trabalho a partir do modelo proposto 

por Moraes & Mont´Alvão (2000), figura 4.1: 



Capítulo 4                                                                                                                                       Fatores Humanos 

 

 47 

 
Figura 4.1: Custos Humanos do Trabalho da Tarefa do Pedestre 

Fonte: Baptista (2003) adaptado a partir de Moraes & Mont´Alvão (2000) 

4.1.2 Objetivo da tarefa 

De acordo com Moraes & Mont´Alvão (2003), o objetivo da tarefa consiste em saber 

por qual motivo o usuário está realizando a tarefa, quais são os motivos. Os objetivos 

relacionam-se às atividades do usuário. 

Para Vasconcellos (2001) apud Baptista (2003), a necessidade de circular está ligada ao 

desejo de realização das atividades sociais, culturais, políticas e econômicas, consideradas 

necessárias na sociedade. Portanto, estas correspondem a motivações para caminhar como: 

passear, correr, andar, sair para trabalhar, fazer exercícios, brincar, ir a comércios e 

serviços locais. 

4.1.3 Requisitos: equipamentos envolvidos 

Para Moraes & Mont´Alvão (2003), os requisitos da tarefa consistem em fatores 

necessários para realização da tarefa, tanto por parte do usuário como por parte do sistema. 

Consistem nos objetivos ou as condições definidos pelo contexto do sistema, dado um estado 

inicial particular ou um conjunto de condições. 

De acordo com Baptista (2003), a tarefa de caminhar depende da interação dos usuários 

com equipamentos de controle de informação. O usuário percebe e interpreta informações 

visuais, olfativas, sinestésicas, sonoras e táteis de uma ampla gama de fontes. Destacam-se, 

portanto, equipamentos destinados a sinalização e orientação (endereçamento postal, 

Carga externa 
Situações geradas por 
um cenário já 
estabelecido: clima, 
morfologia, condições 
sócio-econômicas, 
entre outros. 

Tarefa 
Exigências de 
mobilidade e orientação 
Constrangimentos; riscos 
de acidentes. Atividades 

Orientar-se; 
Locomover-se; 
Transportar; 
Desviar; Subir – 
Descer. 

Carga Funcional 

Carga de Trabalho 

Usuário 
Capacidades e 
Habilidades individuais Custos Humanos 

Acidentes; 
Desconfortos; Perdas 
de autonomia. 
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indicação de ruas, bairros, equipamentos urbanos), sinais de trânsito (semáforos, advertências 

sonoras) e marcações de pisos (diagramação, materiais, texturas e cores). 

Ainda, segundo Baptista (2003), o principal equipamento de controle na tarefa de 

caminhar do pedestre é a própria superfície, o usuário aciona (empurra) o piso para trás, o que 

lhe garante o movimento para frente por ação e reação, aciona (segura, apóia, recosta, senta, 

usa, etc.) mobiliários urbanos que permitem apoio, descansos e confortos; e aciona (aperta, 

acena, puxa, etc.) dispositivos de sinalização que permitem que outros possam perceber suas 

intenções de movimento. Estes equipamentos constituem o elemento “máquina” do sistema 

homem-tarefa-máquina. A tarefa, também, pode exigir a utilização de ajudas técnicas, como 

por exemplo, cadeira de rodas, muletas e bengalas, para pessoas com restrições sensoriais ou 

de mobilidade. 

4.1.4 Fatores Externos: condições ambientais 

No entanto, observa-se que a atividade dos pedestres depende de fatores externos, 

relativo à dimensão físico-espacial (configuração espacial, arranjo físico, morfologia, relação 

com as edificações, conforto ambiental) da via. Segundo Zegeer (2002) apud Baptista (2003), 

as pessoas irão caminhar sempre que encontrarem um ambiente confortável, convidativo e 

seguro, provido para eles, e se as pessoas não caminham, é porque estão impedidas de fazê-lo. 

Geralmente, a tarefa é realizada em espaços abertos sujeitos as intempéries e aos 

condicionantes ambientais (clima, temperatura, ruídos, emanação de gases (CO), ventos, 

insolação, iluminação, etc.). Neste sentido, os fatores externos, relativos ao ambiente, são 

fundamentais para realização da tarefa, como também, influenciam na percepção, interação, 

conforto e movimento dos pedestres. 

De acordo com Iida (1990) e Grandjean (1998), as condições ambientais desfavoráveis 

de clima, ruídos e iluminação afetam sensivelmente as condições de conforto, a capacidade de 

concentração, alterando o comportamento, as ações e decisões dos usuários, interferindo 

diretamente no rendimento, na segurança e na qualidade do trabalho. 

4.1.5 Riscos da Tarefa 

Quanto aos riscos da tarefa, observam-se fatores relativos ao espaço físico (buracos, 

bueiros abertos, pisos desnivelados, entre outros) e às posturas dos usuários pedestres como 

também, os motoristas (riscos de acidente, colisão com automóveis). 
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Segundo Baptista (2003), a tarefa está sujeita às condições de insegurança, provenientes 

do ambiente construído e natural, como também, pelos atos inseguros do pedestre ou de 

pessoas em papéis conflitantes, como o motorista. Para Zegeer et al  (2002) apud Baptista 

(2003), observam-se os seguintes fatores envolvidos: 

§ Limitações nas capacidades funcionais, devido ao uso de álcool – grande parcela dos 

acidentes estão relacionados a pedestres e/ou motoristas alcoolizados. 

§ Excesso de velocidade – relacionada à dificuldade de parar o veículo para evitar o 

acidente ou sua maior gravidade. 

§ O tempo de ocorrência – a maioria dos acidentes ocorrem pela manhã e pela tarde, 

nos horários de maior movimento. Porém, os acidentes fatais ocorrem à noite. 

§ Tipo de área – a maioria dos acidentes ocorrem em áreas urbans. 

§ Local (cruzamentos – meios de quadra) – os acidentes com crianças tendem a 

ocorrer em meio de quadra; com os adultos é distribuído e com os idosos é mais 

comum nos cruzamentos, devido às limitações sensoriais. 

4.1.6 Atividades componentes da tarefa 

Caminhar pode parecer muito simples, mas na realidade é um produto de muitas 

interações complexas entre forças geradas pelo corpo e forças externas que atuam sobre as 

coordenadas, de maneira que produzem um padrão particular de movimento, conhecido como 

passo. 

De acordo com Baptista (2003), a tarefa do pedestre é composta por sub-tarefas, como 

caminhar, atravessar fluxo de veículos, subir ou descer escadas ou rampas, e se manter 

orientado. Assim, ele empurra o piso para trás, para ser impulsionado; ativa as sinalizações, 

para ser identificado por veículos; apóia-se, quando necessário, para manter o equilíbrio; 

localiza o seu destino e configura mapas mentais, para orientar-se. Observam-se as seguintes 

atividades componentes da tarefa: 

Tabela 4.1: Principais atividades da tarefa 

Tarefa: conduzir-se como pedestre 
Controle Informações Sub-tarefas Atividades 

Membro Instrumento Estímulo Fonte 
Pés Superfície/ 

revestimento do piso 
Tátil/ visual/ 
cinestésico 

Piso – codificação Caminhar Empurrar o 
piso 

mãos Cadeira de rodas/ 
bengalas/ muletas 

Tátil/ visual/ 
cinestésico 

Piso – codificação / 
rodas 

Atravessar Ativar 
sinalização 

Mãos Botão manual Visual/ 
sonoro 

Semáforo/ Faixa/ 
Veículos 
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Pés Superfície/ 
revestimento do piso 

Tátil/ visual/ 
cinestésico 

Piso – codificação Empurrar o 
piso 

Mãos Cadeira de rodas/ 
bengalas/ muletas 

Tátil/ visual/ 
cinestésico 

Piso – codificação / 
rodas 

Pés Superfície/ 
revestimento do piso 

Tátil/ visual/ 
cinestésico 

Piso – codificação Empurrar o 
piso 

Mãos Cadeira de rodas/ 
bengalas/ muletas 

Tátil/ visual/ 
cinestésico 

Piso – codificação / 
rodas 

Subir / Descer – 
escadas / 
rampas 

Apoiar-se Mãos Corrimões/ Barras Tátil / 
cinestésico 

texturas 

Perceber 
informações; 
localizar 
equipamentos; 
imóveis, 
mobiliários. 

Sentidos 
Pés / mãos / 
olhos/ 
ouvidos 

Ajudas técnicas 
óculos / bengalas / 
aparelhos auditivos 

Visual/ Tátil / 
sonoro / 
cinestésico 

Pictogramas / 
imagens / objetos 
numeração / 
códigos lingüístico / 
sons / texturas nos 
pisos 

Orientar-se 

Configurar 
mapas mentais 

Cognição 
Mente 

Memórias Visual / 
sonoro / 
olfativo 

Marcos / nós / 
limites / bairros / 
vias 

Fonte: Baptista (2003) 

Baptista (2003) propõe que a tarefa do pedestre possui demandas, no qual cada trajeto, 

em função de seus atributos, exigirá demandas diferentes e afetará, de forma diferente cada 

usuário. Esta análise permite identificar a importância, exigências e constrangimentos da 

tarefa, bem como das atividades necessárias para cumpri-las.  

De uma forma genérica, observam-se as seguintes demandas: 

§ Demandas sensoriais: o canal sensorial mais amplo exigido nesta tarefa é a visão. A 

audição tem importante função complementar. 

§ Demandas de força – há exigências de força e destreza manual para apertar, apoiar, 

alcançar, puxar, empurrar, girar, segurar, levantar e carregar. 

§ Demandas de mobilidade – há exigências de mobilidade para caminhar, subir, 

descer e levantar, em alguns casos, correr, agachar e pular. 

§ Demandas de posturas – exigências para manutenção da postura de pé, na maior 

parte do tempo, da execução da tarefa; há ainda para inclinar, rotacionar o tronco, 

torcer o pescoço. 

§ Demandas mentais – exigências para atenção, memória e interpretação de códigos 

lingüísticos e pictóricos. 

§ Demandas de autonomia – o usuário, a princípio, tem autonomia para determinar 

seus horários e ritmo. As exigências provém de cobranças externas (compromissos), 

ao atravessar fluxo de veículos, o ritmo é determinado pelo tempo de passagem. 

Intempéries e falta de segurança, também,  podem restringir a liberdade do usuário. 
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§ Demandas de relacionamento – quanto ao contato e convivência com pessoas 

conhecidas ou não, devendo-se adotar posturas e comportamentos de cidadania e 

ética. 

§ Demandas de repetitividade – trajetos transcorridos cotidianamente e em paisagem 

com poucos atributos, quanto a monotonia urbana. 

§ Demandas ambientais – tarefa realizada em lugares abertos estão sujeitas à ação de 

eventos climáticos e a iluminação excessiva ou deficiente. 

§ Demandas de segurança – há riscos mecânicos, físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos, destaque para quedas e colisões com veículos. 

§ Demandas de segurança pública – a tarefa está sujeita a interferência de eventos, 

como crimes e distúrbios sociais, que colocam em risco a saúde física e mental do 

usuário. 

4.1.7 Considerações sobre Fadiga 

Quanto à fadiga, observa-se que esta aumenta a possibilidade de erros, aumenta o tempo 

de reação do indivíduo e aumenta o risco de acidentes. A fadiga é em geral classificada em 

três categorias básicas: fadiga física, fadiga mental e fadiga psíquica. 

A fadiga é expressa pela diminuição da capacidade funcional de um órgão, de um 

sistema ou de todo o organismo, provocado por uma sobrecarga na utilização daquele órgão, 

sistema ou organismo (GRANDJEAN, 1998). 

Os trabalhos manuais e principalmente os trabalhos pesados são susceptíveis de 

provocar a fadiga física. A fadiga muscular tem uma base bioquímica local caracterizada por 

um esgotamento das reservas energéticas do músculo (glicogênio, principalmente) e por uma 

acumulação progressiva de subprodutos da contração como ácido láctico. 

Na fadiga mental, ocorre sobrecarga dos mecanismos mentais relacionados ao trabalho e 

na psíquica ocorre basicamente um desajustamento psíquico do indivíduo a uma determinada 

realidade. Podemos ter no trabalho situações capazes de resultar numa fadiga física, mental e 

psíquica simultaneamente. 

4.2 Considerações sobre Dimensões antropométricas 

Segundo Baptista (2003), o estudo das dimensões humanas, estáticas e dinâmicas 

realizado pela antropometria nos permite obter dados fundamentais para o desenho de espaços 

e produtos centrado no usuário. 
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Com efeito, é válido apresentar as considerações da antropometria, pois estuda as 

dimensões do corpo humano, os alcances de movimentos e serve como ferramenta para a 

Ergonomia cujo objetivo, neste caso, é adaptar o ambiente ao usuário. Para Baptista (2003), o 

estudo das medidas e proporções do corpo humano garante ao projeto de vias de circulação, 

parâmetros para o dimensionamento de espaços e mobiliários, além da localização de 

equipamentos e sinalizações nos alcances visuais. 

 A antropometria pode ser dividida em estática e dinâmica. A antropometria estática (ou 

estrutural) se refere às dimensões de um ser humano em repouso (por exemplo: peso, altura, 

longitude, largura, profundidade e circunferência); a antropometria dinâmica (ou funcional) 

estuda as medidas compostas de um ser humano em movimento (esticar para alcançar algo, 

angulações de várias articulações, alcances, etc). 

De acordo com Iida (1990), a antropometria estática mede as diferenças estruturais do 

corpo humano, em diferentes posições, sem movimento. Servem como uma primeira 

aproximação para o dimensionamento de produtos e locais de trabalho ou para os casos em 

que os movimentos corporais são pequenos. Já a antropometria dinâmica mede os alcances 

dos movimentos. 

As dimensões relevantes para o estudo das dimensões antropométricas dos pedestres, 

para fins de dimensionamento de calçadas, são largura e altura da população em geral. Por 

largura entende-se a distância lateral entre os limites do corpo das pessoas andando a pé e 

difere-se da largura de uma pessoa parada. Pois, no ato de caminhar os braços se movimentam 

para frente e para trás, levantando-se levemente aos lados do corpo.  

Prinz (1980) apresenta as seguintes medidas correspondentes às larguras dos pedestres: 

Tabela 4.2 Medida base do pedestre em passagem simultânea 

Número de pedestres em passagem 
simultânea 

Medida base 

1 pedestre 0,75m 
2 pedestres 1,50m 
Encontro de 3 pedestres 2,25m 

Fonte: Prinz (1980) 

Acorde com Gold (2003), para algumas pessoas os limites laterais do corpo quando 

caminhando são as mãos e para outras os cotovelos. Assim, a largura varia entre cerca de 60 e 

70cm. Já a NBR 9050, considera 60 x 60 cm. A altura das pessoas varia de menos de 1 metro 
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até cerca de 2 metros. Juntando-se a largura e altura percebe-se que uma pessoa qualquer, ao 

caminhar, ocupa uma área máxima de 2 metros por 70cm. 

Também se deve considerar as limitações físicas dos pedestres correspondem às 

restrições e condições físicas do usuário, que pode ser desde uma criança, idoso, doente, 

gestante ou pessoas portadoras de deficiência, ou até mesmo, quando um pedestre está 

carregando algum objeto (bolsa, sacola, caixa, etc.). Para o projeto de vias de circulação 

torna-se necessário reconhecer os limites e restrições físicas dos usuários, pois representam 

parâmetros para o dimensionamento das vias. 

De acordo com a NBR 9050 (2004), observam-se os seguintes parâmetros 

antropométricos necessários para o dimensionamento de vias de circulação (figura 4.2): 

 
Figura 4.2: Dimensões referenciais para deslocamento de pessoa em pé 

Fonte: NBR 9050 (2004) 
 

Considera-se como módulo de referência para pessoas em cadeira de rodas o seguinte 

dimensionamento, 0,80 por 1,20 m (figura 4.3). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3: Dimensões do módulo de referência 
Fonte: NBR 9050 (2004) 
Quanto ao deslocamento em linha reta, observam-se as medidas seguintes (figura 4.4): 
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Figura 4.4: Dimensionamento 

Fonte: NBR 9050 (2004) 

4.2.1 Proxêmica 
Com efeito, os pedestres não sempre se movimentam em faixas organizadas ou lineares. 

O Highway Control Manual (1994) apud Gondim (2001) apresenta 0,75m como o espaço 

mínimo requerido pelo pedestre para passar pelo outro evitando interferências. No entanto, 

quando os pedestres se conhecem e caminham juntos, ocupa cada um cerca de 0,60m (tabela 

4.3). 

Tabela 4.3: Distância média entre pedestres em movimento 

Características do deslocamento Distância média entre pedestres em movimento 
Circulação normal 1,00m 
Circulação unidirecional 0,75m 
Circulação bidirecional 0,60m 

Fonte: CET- Boletim Técnico 17 e Tranportation Research Board (1994) apud  Gondim (2001). 

Os espaços ocupados por pedestres, em módulos de 0,75m, são apresentados pelo 

Manual de Traffic Calming de Devon apud Gondim (2001) (figura 4.5): 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

a) uma pessoa em 
cadeira de rodas. 

b) um pedestre e uma pessoa 
em cadeira de rodas. 

c) duas pessoas em 
cadeira de rodas. 
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Figura 4.5: Espaços Ocupados por pedestres.  
Fonte: Madrid, PPS – Project For Public Space. Org. 

Observam-se algumas dimensões relacionadas à percepção do ambiente. Neste sentido a 

proxêmica, ou estudo das dimensões subjetivas e ocultas, é determinante ao se projetar e 

dimensionar ambientes urbanos. No entanto, em espaços públicos, as dimensões ocultas 

ganham uma grande importância. 

Para Guimarães (2000), consiste nas dimensões que as pessoas procuram manter, 

dependentemente de contextos sócio-culturais diversos e que está também relacionado com os 

sentidos: cheiro, calor emanado pelo corpo e expressões faciais.  

Para Hall (1997) apud Baptista (2003), a proxêmica expressa as observações, inter-

relações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço, com referência a cultura que 

pertence. Sendo assim, as distâncias seriam determinadas tanto pelas características dos 

órgãos dos sentidos e pelos comprimentos dos membros, quanto por fatores culturais, 

individuais (idade, status social, composição do grupo) interpessoais (atração, coesão, 

simpatia e antipatia) e situacionais (elementos físicos ligados ao contexto).  

De acordo com Hall (1997), as distâncias são classificadas em quatro tipos de espaços, 

estes foram obtidos a partir de observações e entrevistas praticadas sobre uma mostra de 

adultos sãos e pertencentes a classe média, oriundos em sua maior parte do noroeste dos 

Estados Unidos: 

0,75 m 1,50 m 2,25 m 
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§ Espaço íntimo (briga ou namorados): mín. 0; máx. 0,15m a 0,45 m. 

§ Espaço pessoal (amigos, conhecidos): mín. 0,45m a 0,75m; máx. 0,75m a 1,20m. 

§ Espaço social (desconhecidos, pessoas que não tem contato, mas precisam falar): mín. 

1,20m a 2,10m; máx. 2,10m a 3,60m. 

§ Espaço público (ator e o público do teatro, monumental): mín. 3,60m a 7,50m; máx. 

além de 7,50m. 

A figura 5.6 segundo Iida (1990) simula as dimensões íntimo, pessoal, social e público: 

 
Figura 4.6: Zonas do espaço pessoal.  

Fonte: Adaptado de Iida (1990) 

No entanto, estas medidas podem variar de acordo com a cultura, como por exemplo, 

asiáticos e europeus que são mais reservados. Baptista (2003) afirma que, o conceito de 

Espaço Pessoal é resultado destas dimensões culturais.  

O espaço pessoal é o território que demarcamos ao nosso redor, assim como fazem os 

animais, e apresenta casos em que quando um “intruso” invade esse território, como num 

transporte coletivo, as pessoas passam a ficar tensas aumentando o nível de estresse 

(IIDA,1990).  

360 

120 
45 
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O Boletim Técnico Nº 17 da CET, propõe que o ser humano estabelece uma região em 

torno de si para evitar contatos físicos indesejados durante o seu deslocamento, variando de 

0,60m a 1,00m. 

No entanto, essa região de contato do pedestre com ambiente físico também é 

influenciada pelos elementos da configuração espacial, como mobiliário, muro, árvores, 

vitrines, paredes das edificações e proximidade do meio fio. De acordo com o Highway 

Control Manula-HCM (1994) e o CET apud Gondim (2001), observam-se as seguintes 

larguras de influência desses elementos urbanos (tabela 4.4): 

Tabela 4.4: Larguras de influência dos elementos urbanos à calçada 
Elementos Largura de Influência – HCM Largura de influência – CET 
Muro 0,45m 0,45m 
Parede de edificação 0,60m 0,45m 
Vitrine 0,95m 0,45m 
Meio Fio 0,45m 0,35m 

Fonte: Transportation Research Board, CET, apud Gondim (2001) 

As zonas de influência são relativas ao espaço pessoal do pedestre, ou seja, consiste na 

região de contato entre o pedestre e os elementos circundantes da via. Com relação ao 

mobiliário urbano, observam-se as seguintes considerações segundo o HCM (1994), CET e 

Prinz (1980) apud Gondim (2001) tabela 4.5 e tabela 4.6. 

Tabela 4.5 Zona de influência 
Mobiliário Urbano Projeção mais zona de 

influência – HCM 
Postes de Iluminação 0,75m a 1,05m 
Poste de sinal de trânsito 0,90m a 1,20m 
Poste com placas de sinalização 
de trânsito 

0,60m a 0,75m 

Hidrante 0,75m a 0,90 
Caixa de correio (0,50x0,50m) 0,95m a 1,10m 
Orelhão 1,20m 
Lixeiras 0,90m 
bancos 1,50m 
Arborização 0,60m a 1,20m 

Fonte: Prinz(1980) 
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Tabela 4.6 Zona de influência 
Elementos Projeção mais zona de 

influência – HCM 
Poste 0,75m 
Frente de veículo estacionado 
perpendicular à calçada 

0,75m 

Abertura de porta de veículo 
estacionado paralelamente 

0,50m 

Vitrines 1,00m 
Caixa de distribuição 0,50m 
Parada de ônibus 2,00m 
Bancos 1,20m 
Orelhão 1,20m 

Fonte: Gondim (1980) 

Estes devem ser considerados no projeto das vias de circulação, pois através das 

dimensões das zonas de influência pode-se determinar a largura, altura das calçadas e 

distâncias. A partir da largura efetiva de circulação dos pedestres, livre de obstáculos, deve ser 

acrescidas as dimensões referentes às zonas de influência e projeção dos elementos urbanos. 

4.3 Conforto 

O homem no espaço urbano está disposto a desconfortos, recebe influência de inúmeras 

variáveis, tais como temperatura, ruído, incidência de luz, entre outros. Segundo Jenssen et al. 

(2004) o conforto de um determinado usuário está relativo a uma reação emocional positiva 

ao entorno em diferentes situações, ou seja, reações físicas, fisiológicas, sociais e 

psicológicas.  

De acordo com Jenssen et al. (2004), as dimensões que descrevem o ambiente dos 

pedestres são caracterizadas por uma série de fatores, como segurança e proteção, 

atratividade do entorno, condições adequadas de tráfego, locais de encontro sociais e 

amabilidade, eficiência de movimento (diferença mínima de altitude, presença de vegetação, 

incidência dos ventos), fatores fisiológicos, espaço e luz e conforto ambiental. 

Quanto à segurança e proteção, observam-se, basicamente, riscos e acidentes 

envolvendo pedestres compreendem em acidentes como queda e tropeço. Causados pelas 

condições inadequadas da via de circulação, na maioria dos casos, por barreiras (ou 

obstáculos), desníveis, obstruções, materiais construtivos inadequados, entre outros. 

O conforto pode ser entendido como uma sensação de bem estar, através de seus índices 

estabelecem-se condições mínimas de aceitabilidade na comunidade. No entanto, essa 
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definição possui caráter subjetivo do que venha a ser conforto e da grande quantidade de 

variáveis que nele interfere. 

Segundo IIDA (1990), uma grande fonte de tensão no trabalho são as condições 

ambientais desfavoráveis, como excesso de calor, ruídos e vibrações. Esses fatores causam 

desconforto, aumentam o risco de acidentes e pode provocar danos consideráveis a saúde. 

Segundo Grandjean (1998), perturbações no conforto são acompanhadas de alterações 

funcionais, que atingem todo o organismo. 

O conforto ambiental está associado as seguintes variáveis: ruído, iluminação, 

temperatura, umidade, pureza e velocidade do ar, radiação, estado físico, vestuário, entre 

outras. Estas representam uma parcela importante no bem-estar dos pedestres, como também 

refletem na qualidade ambiental do espaço de circulação. Com efeito, o presente trabalho 

apresenta os seguintes fatores: conforto térmico, acústico, lumínico. 

4.3.1 Conforto Térmico 

Para compreensão do conforto térmico do pedestre no ambiente de circulação é 

necessário entender suas necessidades higrotérmicas, ou seja, compreendem na interação do 

usuário (em termos fisiológicos de trocas de energia, metabolismo) com o entorno (ambiente 

externo) durante a execução da tarefa. Correspondem às trocas de energia do usuário com o 

ambiente. 

O pedestre é adotado como um ser homeotérmico, ou seja, sua energia vital é 

conseguida através de fenômenos térmicos a partir do processo de metabolismo. Para Jabardo 

(1984) apud Villani (2000), o homem como um ser homeotérmico, tem seu organismo 

mantido a uma temperatura interna aproximadamente constante, da ordem de 37°C.  

Segundo Barroso-Krauze et al. (2004), sua energia útil é, entretanto apenas 20% da 

energia metabolizada, os restantes 80% são transformados em calor e devem ser eliminados 

para que o equilíbrio seja mantido. Assim, o conforto higrotérmico é obtido sempre que 

consegue manter, através das trocas higrotérmicas (figura 4.7), um equilíbrio entre o corpo e 

o entorno. 
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Figura 4.7: Conforto Higrotérmico 

Fonte: Adaptado de Barroso & Krauze (2004) 

Segundo Ruas (1999) apud Villani (2000), algumas pesquisas comprovam que o 

conforto térmico está estritamente relacionado com o equilíbrio térmico do corpo humano, e 

que esse equilíbrio é influenciado por fatores ambientais e pessoais. 

Estas trocas podem ocorrer o tempo todo e mudar de sentido (de perda para ganho de 

calor), caso haja mudança de local, de momento (dia/noite), de atividade (metabolismo) e de 

vestuário. A sensação de conforto higrotérmico se dá na medida em que o somatório dessas 

trocas seja nulo.  

Ou seja, Barroso-Krauze et al.(2004) afirmar que todo calor que se produz em excesso 

possa ser eliminado e sem perder calor necessário à manutenção do equilíbrio interno. Sempre 

que o organismo através de seu sistema termo-regulador, necessita trabalhar muito para 

manter este equilíbrio, ocorre a fadiga, e a conseqüente queda de rendimento das atividades, 

em um primeiro estágio, e a longo prazo, algum tipo de dano físico (tontura, desmaio, etc.).  

Como por exemplo, quando o pedestre caminha no verão num espaço de circulação sem 

sombra, consequentemente ocorre fadiga e queda de rendimento das atividades. Fora de uma 

determinada faixa de conforto, o balanço térmico é obtido à custa de esforço do organismo. 

Esse esforço varia de um indivíduo para outro. 

Portanto, busca-se conhecer a sensação térmica das pessoas quando expostas as 

determinadas combinações das variáveis ambientais e pessoais a partir dos índices de 

conforto. Através destes é possível avaliar a situação de conforto térmico de um ambiente, 

bem como obter subsídios para melhor adequá-los às necessidades humanas. 
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4.3.2 Conforto Lumínico 

Quanto às necessidades lumínicas, estas correspondem não só à manutenção da saúde, 

mas à comunicação, pois a visão é um dos sentidos solicitado para a comunicação, permitindo 

avaliar distâncias, distinguir formas, cores e volumes com precisão. 

No entanto, para que as necessidades lumínicas sejam satisfeitas, alguns requisitos 

devem ser atendidos. Toda iluminação deve permitir a visão nítida dos objetos, de forma que 

o homem possa ali exercer suas atividades o mais eficazmente possível e com conforto, sem 

que haja fadiga dos órgãos oculares. 

Para Barroso-Krauze et al.(2004), embora variando de um indivíduo a outro, a ausência 

de uma situação mínima de conforto traz fadiga e desgaste dos órgãos visuais, reduz a 

acuidade visual trazendo o mau desempenho das tarefas propostas (mesmo aquelas 

prazerosas, como ler, admirar quadros , etc.). O desempenho visual de uma tarefa é 

determinado pelo tipo de atividade envolvido (tamanho da tarefa visual, sua distância até o 

olho,etc) e pelo grau de saúde do indivíduo. O grau de desempenho visual para a percepção de 

um objeto cresce até certo nível, em função do aumento do contraste, da iluminância, ou do 

grau de luminância e pode se estabilizar ou decrescer diante de um brilho intenso. 

Com efeito, para atividade do pedestre no espaço de circulação observam-se a 

influência de letreiros luminosos, da iluminação pública e, também, natural (conseqüências da 

insolação). Estas influenciam na percepção e conforto do usuário, trazendo sensações como 

insegurança (ausência de iluminação), desconforto (excesso de iluminação), irritação, 

ofuscamento, entre outros. 

O Sol possui uma trajetória aparente que varia ao longo do dia, ao longo do ano. 

Entretanto, para cada latitude, essa trajetória teoricamente se repete a cada ano. Assim, para 

cada local, segundo a hora do dia, a estação do ano e a orientação escolhida, temos sempre 

uma única posição espacial e um único valor de radiação (Na realidade, as condições de 

nebulosidade e poluição também influenciam, atenuando seu valor) (BARROSO-KRAUZE et 

al., 2004). 

Para o projeto de vias de circulação pública, é necessário conhecer as fachadas, ou 

vistas, expostas à radiação, para dimensioná-las e calcular a forma de suas proteções 

(vegetação, beirais ou brises). Deve-se, portanto, assegurar iluminação mínima adequada, a 

fim de evitar o ofuscamento, excesso de iluminação ou ausência, como também insolação 

elevada. 
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4.3.3 Conforto Acústico 

Para que um projeto tenha condições plenas de conforto é preciso que o tripé formado 

por conforto térmico, lumínico e acústico esteja bem resolvido na concepção da proposta. As 

considerações sobre o conforto acústico em vias de circulação pública correspondem ao nível 

de ruído ou poluição sonora, que este emite ao usuário pedestre. 

Já ruído pode ser definido com a “mistura de tons cujas freqüências diferem entre si por 

valor inferior à discriminação (em freqüência) do ouvido humano” [TB-143/ABNT]. Podendo 

ser aéreo, quando propagado pelo ar, ou de impacto, quando o meio de propagação é sólido. 

O ruído incomoda quando: 

• Impede a recepção de uma informação desejada; 

• Impede a emissão de uma mensagem; 

• Está dissociado visualmente de sua fonte. 

No espaço urbano, o plano de fundo sonoro é gerado pelos ruídos da circulação urbana, 

que de acordo com a percepção dos usuários, são de origem sólida (choque de passos no chão, 

fechar portas, etc.) e aéreo (sons de escapamentos, rádio, televisão, etc.). São essas interações 

sonoras e os ouvidos que configuram as percepções e práticas cotidianas. 

A percepção sonora, sob o ponto de vista físico, envolve três sistemas: fonte-meio-

receptor. As fontes correspondem aos estímulos sonoros; o meio, relacionado ao ar e às 

fronteiras espaciais; e o receptor, ao usuário, especificamente, o ouvido humano. 

De acordo com segundo Barroso-Krauze et al.(2004), qualquer situação acústica 

envolve, necessariamente, três elementos: fonte sonora, meio de propagação e receptor. Estes 

envolvem o nível sonoro, campo sonoro ou campo reverberante. 

§ O nível sonoro percebido pelo receptor depende da quantidade de energia sonora 

emitida pela fonte e das características do meio de propagação – o chamado 

campo sonoro.  

§ O Campo Sonoro Direto, ou Campo Livre, ocorre quando entre a fonte sonora e 

o receptor não existe nenhum tipo de obstáculo que modifique o trajeto das 

ondas sonoras. Neste caso o nível de ruído está diretamente relacionado à 

distância entre a fonte e o receptor: quanto mais longe da fonte, menor é o ruído 

percebido. Como, em situações reais, sempre existe um plano refletor 

representado pelo piso, é importante conhecer também o coeficiente de absorção 

do solo. 
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§ Campo Sonoro Reverberante, ou Campo Difuso, ocorre quando a onda sonora 

encontra obstáculos, é refletida e permanece por algum tempo no ar. Neste caso 

– como em um quarto ou uma rua com seção vertical em "U" – o nível sonoro 

não depende mais apenas da distância fonte/ receptor, mas da geometria do 

local, que induz a direção da reflexão e dos coeficientes de absorção superfícies 

refletoras (fachadas e solo, externamente ou pisos, paredes e teto, no interior). 

Para Barroso-Krauze et al.(2004), a audição complementa a visão na identificação dos 

elementos externos do entorno. Com efeito, buscam-se identificas os tipos de fontes de som e 

o grau de incômodo provocado por seu nível de ruído, a fim de propor elementos que 

minimizem o impacto de sua influência para os pedestres. 
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CAPÍTULO 5. VIAS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA 

Este capítulo compreende uma revisão da literatura sobre espaços de circulação e inter-

relações entre homem-atividade-ambiente, cujo intuito é clarear e direcionar conceitos e 

definições sobre o tema para uma melhor compreensão e entendimento dos termos utilizados. 

Através da teoria urbana propõe-se a revisão da literatura focada na relação entre 

configuração de vias urbanas, características, potenciais e exigências, como também, suas 

correlações com os usuários. 

5.1 Definições sobre vias de circulação pública 
O presente trabalho tem como objeto de estudo o sistema de vias de circulação pública 

destinadas ao pedestre. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 2004), a via é a 

superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 

acostamento, ilha e canteiro central. Consiste em parte da calçada ou da pista de rolamento, 

neste último caso separada por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinada à 

circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 

A rua compreende na via pública para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada 

de casas. Caracteriza-se como espaço de passagem, passeio e circulação. Já a calçada e o 

passeio possuem significados distintos, pois designa toda a infra-estrutura construída ao longo 

da via, vizinha às edificações, incluindo a faixa de passeio e mobiliário urbano. E o passeio se 

restringe apenas à faixa efetiva de circulação de pedestres.  

De acordo com o CTB (2004), calçada é parte da via, normalmente segregada e em 

nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, 

quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

A calçada é composta pelas seguintes partes, área de serviço (meio fio), faixa livre e 

área de conforto. A faixa livre de acesso consiste numa área para se evitar o contato dos 

pedestres com superfícies ásperas da construção lindeira, como também, atritos entre 

pedestres e veículos trafegando próximos à guia (figura 5.1). 
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Figura 5.1 Subdivisão das áreas da calçada 
Fonte: Adaptado de Cambridge Pedestrian Plan (2000). 

Com efeito, o presente trabalho tem com objeto de estudo as vias de circulação pública, 

ou seja, compreendem no espaço destinado ao trânsito usuários pedestres. Apresentam-se, 

então, como uma malha viária, complexa e interligada, que configura o espaço urbano e, 

também, influencia na percepção e interação dos usuários (figura 5.2). 

 
Figura 5.2 Malha viária complexa e interligada - Long Walls, Faliro Bay. 

Fonte: Adaptado de Gigantes Zenghelis Architects (GZA). University of East London Student Group. 
In: ECOURBANISMO, Rueda (1999). 

Área 
conforto 

Faixa Livre Área 
Serviço 
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5.1.1 Considerações sobre o Sistema Viário Urbano 

Como elemento integrante do sistema viário urbano, as vias de circulação pública 

possuem características físicas e operacionais e são classificadas segundo suas funções 

principais. Assim, é necessário compreender os tipos de vias, características e demandas.  

No sistema viário urbano cada via tem sua função de distribuição de tráfego, esta 

depende de suas características físicas e operacionais. Cada deslocamento urbano tem um 

propósito e um destino e necessita um nível de serviço mínimo, o que leva à definição do tipo 

de via que torne uma viagem econômica, rápida e segura. 

Especificação e hierarquia dos canais de circulação urbanos condicionam o padrão do 

projeto viário e são influenciados pelo uso do solo. Busca-se o balanceamento entre a 

facilidade de acesso a uma via e o grau de mobilidade desejado para o tráfego de passagem. 

5.1.2 Classificação das Vias Urbanas 

A classificação viária engloba a categoria da via e o seu conjunto de características. De 

acordo com Spirn (1995) apud Gondim (2001) as vias são classificadas segundo uma 

hierarquia: vias locais, coletoras, arteriais e expressas, cada qual com suas funções 

características, velocidade e fluxo do tráfego, tamanho e padrões de uso diário. 

Observa-se a seguinte classificação viária a partir as informações de Gondim (2001), 

tabela 5.1: 

Tabela 5.1 Classificação Viária 

Classificação 
Viária 

Tipo de Tráfego Uso do Solo 
Lindeiro 

Circulação 
Prioritária 

Dimensão 
(km) 

Velocidade (km/h) 

Via Expressa Tráfego de passagem e longo 
percurso 

Sem restrição; 
controle total de 
acesso. 

Carros, ônibus 
e caminhões. 

4 a 6 Entre 80 e 120 
km/h 

Via Arterial Tráfego de longo e médio* 
percurso 

Desenvolvimento 
tolerado, com 
controle parcial 
de acessos. 

Carros e 
ônibus. 

0,8 a 1,6 Entre 60 e100 
km/h 

Via Coletora Tráfego de passagem e local** Desenvolvimento 
limitado de 
comércio e 
serviços. 

Carros, 
pedestres e 
ciclistas. 

0,3 Entre 40 e 80 

km/h 

Via Local Tráfego local 
Predominante 

Residencial com 
pequeno 
desenvolvimento 
comercial. 

Pedestres e 
ciclistas. 

0,1 Entre 30 e 60 
km/h 

Via 
Comercial 

Tráfego de passagem não 
expressivo 

Estímulo ao 
desenvolvimento 
comercial e de 
serviços. 

Pedestres e 
ciclistas 

s/ restrição 80km/h 
 

Via 
Paisagística 

Tráfego de acesso a uma 
paisagem natural podendo servir 
ou não ao tráfego de passagem 
de média ou curta distância. 

De acordo com a 
classe hierárquica 
na rede viária. 

Pedestres e 
ciclistas. 

De acordo com 
a classe 
hierárquica na 
rede viária 

De acordo com a 
classe hierárquica 
na rede viária. 

Fonte: Gondim (2001) 
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As vias expressas possuem alto padrão técnico, grandes volumes em viagens de longo 

percurso, controle de acesso às áreas lindeiras e alta velocidade média de operação. Segundo 

Gondim (2001) são vias normalmente de duplo sentido de tráfego, com faixas separadas por 

canteiro central, com acesso controlado por faixas laterais paralelas ou em rampas com 

interconexões viárias. Atendem majoritariamente ao tráfego de longo percurso e passagem, 

com velocidade média de operação aproximada de 80 e 120 km/h. Não são adequadas para o 

tráfego não motorizado e não permitem estacionamento. 

As vias arteriais vinculam pólos de atividades, em áreas urbanas consolidadas o uso do 

solo lindeiro é caracterizado por grande número de estabelecimentos de comércio e serviços 

que geram um grande fluxo de ônibus e automóveis, ao que se associa o trânsito de pedestres 

e também bicicletas. Normalmente, ligam áreas geradoras de grandes volumes de tráfego, 

possuem velocidade média alta, mas atendendo necessidade de acesso às áreas lindeiras. 

Observa-se prioridade nos cruzamentos e estacionamento sendo permitido em áreas de recuo 

na calçada.  

Para Gondim (2001), as vias arteriais fazem parte do sistema de rotas do transporte 

coletivo, necessitando adequar os pontos de parada para minimizar seu efeito negativo na 

capacidade viária, através da construção de baias. As vias arteriais podem ter dois sentidos, 

divididos por canteiro central, ou apresentar apenas um, desde que fazendo parte de um 

binário em que a outra via paralela acomoda a circulação de veículos em sentido contrário. 

Com efeito, Spirn (1995) afirma que, em geral, nas vias arteriais se encontram níveis 

mais acentuados de poluição atmosférica, sonora e visual, do que os demais locais da cidade, 

requerendo a arborização das calçadas, colaborando para a mitigação dos incômodos 

provenientes do transporte motorizado. 

Para Gondim (2001), as vias expressas e arteriais têm como objetivo a eficiência do 

movimento, já as vias coletoras e locais priorizam o acesso e a qualidade do ambiente. 

As vias comerciais possuem alta densidade de comércio e serviços nas áreas lindeiras, 

não atendem a tráfego de passagem significativo, com velocidade média de operação baixa. 

Observam-se estacionamentos rotativos e regulamentação do estacionamento fora da via. A 

circulação prioritária é de pedestres e ciclistas. 

As vias coletoras vinculam subsistemas de vias arteriais, comerciais e locais; podem 

constituir itinerários de transporte coletivo, atendendo a circulação de pessoas e a um maior 

volume de tráfego de passagem e local, com velocidade permitida entre 40 e 80 km/h. 
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Para Spirn (1995), as vias coletoras, em contraste com as arteriais e locais, não são nem 

inteiramente para tráfego, nem inteiramente para pessoas. Elas distribuem o tráfego através da 

cidade e são intensamente utilizadas por automóveis e também caminhões, embora sejam 

também lugares onde muitas pessoas fazem compras e trabalham. A zona poluída das ruas 

coletoras é basicamente menor do que nas vias arteriais, devendo ser ladeada com árvores 

sempre que possível. 

Devido às conexões com as vias arteriais, comerciais e locais, observa-se a 

predominância de comércio e os serviços que atraem considerável número de pedestres, 

ciclistas e usuários de automóveis, gerando a necessidade de calçadas confortáveis, infra-

estrutura para bicicletas e estacionamentos. Para Gondim (2001) as calçadas nas vias coletoras 

costumam ter um grande número de mobiliário urbano, como telefones públicos, lixeiras e 

bancas de jornal. A arborização destas vias é importante, pois, além de amenizar a intensidade 

da poluição e a temperatura ambiente, tornam os passeios para pedestres e ciclistas mais 

agradáveis. 

As vias locais caracterizam-se pelo trânsito local e acesso direto aos lotes lindeiros, com 

restrições à velocidade média de operação baixa. Observam-se espaços destinados à 

circulação de pedestres separados dos veículos automotores em que a velocidade máxima 

desejável é de 30 km/h, podendo chegar a 60 km/h. 

Segundo Gondim (2001), nas vias locais a solicitação de tráfego tem menor influência 

no dimensionamento das vias de tráfego local, onde há também uma menor demanda por 

estacionamento. Normalmente apresentam menor variedade de mobiliário urbano se 

restringindo basicamente aos postes de iluminação, além das árvores. Conforme a cidade, as 

vias locais são bastante solicitadas por pedestres que fazem dela um espaço de lazer coletivo, 

principalmente, onde as edificações residenciais não são projetadas com áreas destinadas à 

recreação. 

Vias paisagísticas são vias lindeiras a um recurso natural da paisagem e que podem ser 

classificadas de acordo com suas respectivas funções no sistema viário: local, coletora ou 

arterial. 
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5.2 Evolução Histórica 

Este tópico compreende numa contextualização histórica, cujo objetivo consiste em 

apresentar a evolução destes conceitos e preocupações com os usuários no planejamento e 

projeto de cidades, e não uma avaliação crítica. 

Desde o início do século XX, os processos de planejamento urbano passam a inserir a 

preocupação com os pedestres, no qual se objetivava a acessibilidade dos pedestres, a 

qualidade ambiental, o planejamento das redes viárias. 

Acorde com Gondim (2001), na história do planejamento contemporâneo, Julius 

Pitzman, Clarence Perry, Henry Wright e Clarence Stein desenvolveram projetos para bairros 

residenciais tendo como diretriz a segurança e o conforto dos pedestres. Pitzman (1860), a 

partir da crítica à falta de uma hierarquia das vias, procurou criar ambientes tranqüilos 

impedindo o tráfego de passagem em algumas quadras na cidade de Saint Louis, com a 

colocação de portões que separavam áreas residenciais da “conturbação” da cidade. 

Para Hall (1988), os trabalhos de Ebenezer Howard apontam para a acessibilidade das 

pessoas à natureza e aos edifícios públicos, o zoneamento funcional, assim como a dimensão 

estética, que o arruamento das cidades deveria ter (monotonia, simetria, beleza). 

É válido observar, segundo Gondim (2001), a importância do conceito de “unidade de 

vizinhança”, proposto por Howard, para o dimensionamento de bairros e a localização de 

equipamentos. A distância máxima a ser percorrida por uma criança com segurança e conforto 

até à escola era em torno de 800m a 1200m. 

O conceito de unidade de vizinhança consistia numa área residencial que dispõe de 

relativa autonomia com relação às necessidades quotidianas de consumo de bens e serviços 

urbanos. Para Perry (1926) apud Barcellos (2004), unidade deve ser provida de um sistema 

especial de ruas, sendo cada uma delas proporcional à provável carga de tráfego. A rede de 

ruas deve ser desenhada como um todo, para facilitar a circulação interior e desencorajar o 

tráfego de passagem. 

Perry (1872 – 1944) apud Hall (1988) no fim dos anos 20, declara que a “ameaça do 

automóvel” declara imperativa a definição dessas unidades de vizinhança. As principais 

artérias, largas o bastante para suportarem um tráfego direto, iriam, portanto, transformar-se 

em limites lógicos; a malha viária interna seria projetada para facilitar a circulação interna, 

mas desencorajaria o tráfego direto. 
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De acordo com Gondim (2001), Olmsted e Vaux foram os primeiros urbanistas 

modernos a separarem as vias de pedestres, da de veículos, diminuindo os conflitos de 

cruzamentos através de passagens em desníveis, no projeto para o Central Park. Utilizaram o 

conceito de superquadra para o projeto dos primeiros loteamentos curvilíneos das 

comunidades de Riverside, Illinois e Roland Park, na década de 1890.  

Já as contribuições de Clarence Stein (1882-1975) e Henry Wright (1878-1936) apud  

Barcellos (2004) residem no manejo do tráfego e da circulação de pedestres através do 

chamado esquema de Radburn em 1929, estas contemplam os conceitos de unidade de 

vizinhança e de superquadra. Neste projeto os sistemas de circulação são separados, primeiro 

servia para o acesso de veículos, era composto por ruas que sem saídas; o segundo era 

destinada para o uso de pedestres e ciclistas, configurado por ruas arborizadas em que escolas 

e playgrounds eram instalados. E a superquadra era circunscrita por vias de maior capacidade 

de tráfego (figura 5.3). 

 
Figura 5.3 Foto aérea de Radburn 

Fonte: Barcellos (2004) 

Segundo Stein (1956) apud Barcellos (2004), "a idéia de Radburn responde ao enigma 

de ‘como viver com o automóvel’ ou de ‘como viver apesar dele,’ resolvendo estas 

dificuldades com uma radical revisão do relacionamento entre casas, ruas, caminhos, parques 

(...)" entretanto nenhum dos elementos do plano são completamente novos "sua inovação foi a 
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integração do superbloco, vias de circulação separadas e especializadas, os parques traseiros 

às casas com duas frentes." (1956:41-44).  

No entanto, estes projetos não atuavam preponderantemente sobre o tráfego, envolvia 

uma perspectiva social, econômica e cultural, eram, na sua maioria das vezes, propostas para 

“bairros residenciais” e planejamento de “novas cidades”. 

A partir de 1970, nos Estados Unidos e Europa, têm-se preocupações com a situação 

dos pedestres e ciclistas através de movimentos de planejamento como traffic-calming 

(moderação de tráfego) e bicycle planning (planejamento de ciclovias) que visam à criação de 

um ambiente mais amigável para o pedestre. A Alemanha e Holanda empreenderam um 

amplo redesign das ruas no final dos 1970. Em meados de 1990, os planejamentos dos 

pedestres e ciclistas (pedestrian and bike planning) foram amplamente estimulados nos 

Estados Unidos pelo Governo Federal através do Ato de Transporte Eficiente Intermodal - 

ISTEA (Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991).  

De acordo com Wheeler (2001), recentemente, outros pesquisadores como Appleyard 

(1981) e Jacobs (1993) têm investigado como ruas habitáveis são criadas e como desenvolver 

espaços públicos, ruas e habitações orientada ao usuário (Cooper Marcus &  Sarkissian, 1986; 

Cooper Marcus & Francis, 1990). A teoria da boa forma da cidade de Lynch (1999), também, 

influenciou a estrutura para se pensar sobre a habitabilidade urbana, enfatizando qualidades 

como legibilidade, transparência, congruência, diversidade, eficiência e conveniência de 

adoção de valores de design (vitalidade, sentido, acesso, controle e adequação). 

Observam-se, também, uma influente série de “Criação Internacional de Cidades 

Habitáveis”, no qual as conferências foram iniciadas em 1985, em que planejadores passam a 

observar exemplos de cidades históricas e pequenas vilas, considerando e promovendo 

qualidade de vida para todos os habitantes independente de grupo ou classe social. 

Para uma melhor compreensão, o conceito de cidades habitáveis, ou livable cities, se 

refere a ambientes urbanos adequados para se viver, adaptados às necessidades humanas, cujo 

intuito consiste em permitir o amplo desenvolvimento das atividades diárias, como habitar, 

trabalhar, lazer, brincar, etc. 

De acordo com o TDM (2004) Victoria Transport Policy Institute, livability refere-se à 

qualidade social e ambiental de uma área urbana, percebida, apreendida por seus usuários. 

Isto inclui segurança e saúde (tráfego seguro, segurança pessoal, saúde pública), condições 

ambientais locais (limpeza, ruído, lixo, qualidade do ar, qualidade da água), qualidade das 
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interações sociais (vizinhança, imparcialidade, respeito, identidade e orgulho comunitário), 

oportunidades para recreação e divertimentos, estética e existência de pesquisas culturais e 

ambientais únicas (estrutura histórica, estilos tradicionais de arquitetura). 

Através dos movimentos de “Crescimento Urbano Inteligente”, ou “Smart Growth”, 

início do anos 70 nos Estados Unidos, têm-se a contribuição para se entender como criar 

cidades e vilas mais adequadas aos usuários e como fundamentar agendas de planejamento a 

partir da experiência e inserção das pessoas que irão usar o ambiente. 

Segundo Wheeler (2001), recentemente, observam-se iniciativas de habitabilidade 

envolvem tanto uma preocupação com o meio ambiente, como com as condições econômicas 

e eqüidade social. Com o desenvolvimento de um ambiente urbano orientado ao pedestre, a 

partir da redução dos usos dos automóveis e poluição, aumento das metas econômicas através 

do incremento dos pedestres como suporte dos negócios locais e metas eqüitativas provendo 

opções de transporte público. 

Para uma melhor compreensão da evolução histórica observa-se na figura abaixo a 

desenvolvimento dos conceitos e preocupações com o pedestre (figura 5.4): 

 
Figura 5.4 Evolução Histórica – linha do tempo 

Início do 
século XX 1920 1929 1990 2001 

Preocupação 
com os 
pedestres – 
Planej. Urb. 

Perry (1926) 
declara ameaça 
dos automóveis 

Stein & Wright, 
manejo do tráfego 
e da circulação de 
pedestres – 
Radburn. 

1970 

EUA e Europa 
Movimentos de 
planejamento – 
Moderação de tráfego  
e planejamento de 
ciclovias. 

Planejamento de 
Pedestres e Ciclistas 
estimulado pelo Ato de 
transporte eficiente 
intermodal – ISTEA. 

1960 

Jacobs, Cullen e 
Lynch - investigação 
para criação de ruas 
habitáveis e 
orientadas ao 
pedestre 

1985 

Criação 
Internacional de 
Cidades Habitáveis 

Segundo Victoria Policy Institute - 
Livability refere-se à qualidade social 
e ambiental de uma área urbana 
(segurança, saúde, condições 
ambientais locais, interação social. 
Promove um desenvolvimento 
urbano orientado ao pedestre. 

Mobilidade Sustentável 
surge da crítica ao 
urbanismo automobilístico. 
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5.3 Considerações sobre o Espaço de Circulação Pública 

Para Lynch (1999) uma cidade é uma organização mutável e polivalente, um espaço 

com muitas funções, erguido por muitas mãos num período de tempo relativamente rápido. 

Estas funções são descritas como, circulação, usos principais do espaço urbano (comercial, 

residencial, industrial, etc.), pontos focais chaves (pontos de encontro, fluxo). 

A circulação urbana, como uma das funções da cidade, compreende num dos elementos 

relevantes para estruturação urbana, sendo responsável pelo trânsito de usuários, fluxos e 

informações. Como foi observado, consiste num sistema complexo, reflexo da fusão entre as 

dimensões físico-espaciais (aspectos relativos à morfologia e configuração espacial), sócio-

culturais (sociedade, história, memória), ambientais (condicionantes ambientais) e 

econômicas (viabilidade, geração de renda). 

É nas ruas e caminhos que acontecem os encontros e trocas entre pessoas e grupos. Ou 

seja, de acordo com Kenigsberg & Petroni (1966), o conceito de estrutura urbana não é 

estável (estático), pois devem manifestar as influências das atividades e dinâmica social. 

Destacam-se a relação entre as atividades humanas e seus reflexos sobre o espaço, como um 

processo dinâmico. 

5.3.1 Características 

Em seu conjunto, as vias de circulação estruturam o espaço urbano e influenciam o 

deslocamento e o sistema de fluxos (usuário, informações, etc.). Podendo configurar 

acessibilidade aos canais viários, como também, gerar barreiras à apropriação cotidiana, 

devido aos conflitos entre grandes fluxos de tráfego e o sistema de pedestres. 

Acorde com estudos de Lamas (1993) e Santos (1985), quanto estrutura e morfologia 

urbana, a rua se define como um elemento articulador dos quarteirões, edifícios e espaços 

abertos. E como parte integrante do sistema viário urbano, passa a ter relevância quanto aos 

fluxos urbanos e configuração de interfaces em distintas escalas. No qual se observa, a noção 

de hierarquia viária. 

Já Mesquita e Sá Carneiro (2001) conferem às vias de circulação a característica de 

espaços livres, áreas parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção de elementos 

construídos e/ou de vegetação – representadas pelas avenidas, ruas, passe ios, vielas, pátios, 

largos, etc – com funções primordiais de circulação, recreação, composição paisagística e de 

equilíbrio ambiental, além de permitirem a distribuição e a prestação dos serviços públicos, 
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em geral. Estas funções primordiais dos espaços livres correspondem às seguintes 

caracterizações: 

• Equilíbrio ambiental: inclui algumas unidades de conservação – reservas 

ecológicas, jardins botânicos, parques nacionais, etc. – além dos cemitérios, 

campus universitário e os espaços de valorização ambiental.  

• Recreação: parques, praças, faixas de praia, largos e pátios, quadras polivalentes 

e jardins.   

• Circulação: as ruas, os refúgios, os viadutos, os estacionamentos, entre outros.  

Observa-se também, que a circulação urbana associa-se ao conceito de bem público, um 

direito de ir e vir do cidadão, pois o ato de caminhar constitui no modo de locomoção 

significativo, grande parte da população faz deste o seu "meio de transporte", e as calçadas e 

passeios públicos em geral é o meio físico concreto em que esse modo de locomoção se 

realiza.  

Para Leitão (2002), o espaço de circulação de pedestres é visto como um bem público, e 

desse modo, de caráter coletivo e universal. A partir daí, entende-se como público aquele 

espaço de uso comum, acessível a todos os grupos sociais de uma determinada comunidade, 

em oposição ao privado que possui acessibilidade restrita. Observam-se nos estudos de Lynch 

(1999), Certeau (1985) e Krier (1985), a rua compreende no espaço público que se adapta aos 

diferentes usos e aos significados particulares.  

Jacobs (2001) e Santos (1988) propõem a via de circulação como uma praça linear. 

Afirmam que as pessoas passam mais tempo nas vias que nas próprias praças, sendo os 

principais locais públicos de uma cidade, “são seus órgãos mais vitais”. 

Além da função de bem público, o ambiente de circulação apresenta-se como um 

elemento determinante no espaço urbano, pois influencia tanto na ambiência urbana, como 

também define os condicionantes ambientais. Para Mascaró (1985), a rua é o espaço de uso 

público que tem como função organizar e relacionar os fatos arquitetônicos na trama urbana. 

Constitui o marco da arquitetura, proporcionando ar e luz ao espaço urbano e aos edifícios, 

produzindo microclimas que influenciam sobre a insolação, os ventos, a temperatura, a 

umidade de clima local e no consumo de energia de seus edifícios. 
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Parte integrante deste sistema complexo (ambiente urbano), as vias de circulação 

inserem-se no espaço urbano como um elemento formador e, também, direcionador dos 

fluxos e da circulação viária. 

Lynch (1999) classifica as vias como um dos elementos formadores da imagem urbana. 

Pois são predominantes na paisagem urbana, uma vez que as pessoas observam a cidade na 

medida em que nela se deslocam. Os outros elementos identificados (limites, bairros, 

cruzamento e elementos marcantes) organizam-se e relacionam-se ao longo das vias e 

percursos. No qual, segundo Mascaro (1985), os efeitos que as fachadas dos edifícios – 

paredes do espaço da rua – produzem neste espaço são sensações semelhantes aos que essas 

mesmas paredes e seus acabamentos produzem no espaço arquitetônico: refletâncias, 

emitâncias, absortâncias.  

Tem-se, também, que a forma urbana é responsável pela conformação da paisagem e 

esta, também, causa efeitos emocionais ao homem. E segundo Cullen (1961) apud Del Rio 

(1990), os efeitos são sentidos a partir da própria experiência visual dos conjuntos edificados. 

Observa-se, também, que a largura da rua, altura e características dos planos laterais, 

assim como a presença de vegetação afetará a ambiência urbana e o consumo de energia dos 

edifícios que dela formam parte de maneira que podem ser associadas e levadas em 

consideração no desenho urbano (MASCARÓ, 1985). 

No entanto, observa-se que o ambiente de circulação não apenas possui caráter de 

movimento, trânsito de pessoas ou veículos; mas também, de espaço de vivência. Portanto, é 

visto como um ambiente estático e, ao mesmo tempo, dinâmico que sofre conseqüências e 

interferências do entorno em que está inserido.  

Para Del Rio (1990) não pode ser tratada apenas como um sistema de movimento, 

devem ser entendidas como sistemas vitais para a animação e a sobrevivência social e 

econômica de uma área. Mascaró (1985) acrescenta, seu ambiente é de movimento, mas, 

também, de um espaço para ser vivenciado. Em torno dessas duas condutas encontra-se sua 

razão formal de ser. 

 Um outro ponto fundamental é determinado por Lynch (1999), que considera as vias 

como uma rede de linhas habituais ou potenciais de deslocamento através do complexo 

urbano, são os mais poderosos pelo qual o todo pode ser ordenado. 

Outro ponto observado de acordo com Hillier (1985) apud Duxbury & Desyllas (2000), 

tem-se que as estruturas espaciais trazem conseqüências para a sociedade, ou seja, 
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influenciam na interação e comportamento do pedestre no ambiente urbano. Uma vez criada 

uma estrutura espacial, têm-se como conseqüências inesperados potenciais, como também, 

problemas sociais. 

Considera-se que o layout urbano influencia no movimento dos pedestres, ou seja, o 

usuário responde à configuração espacial através de estímulos que acarretam em aceitação ou 

desaprovação do ambiente. Para Duxbury e Desyllas (2000), as configurações espaciais de 

ruas não planejadas vêem a influenciar no movimento disperso de pedestres ao longo do 

tempo. 

Para efeito de uma melhor conceituação a respeito do tema, é proposta a tabela 5.2, 

através do cruzamento de informações obtidas, pode-se determinar as seguintes características 

do espaço de circulação segundo a literatura pertinente: 

Tabela 5.2: Características Potenciais das Vias de Circulação Pública 
Principais Características  Autores 

Circulação Viária Movimento, fluxo, passagem de carros, pedestres, 
animais, etc. 

Mascaró (1985); Lamas (1993); Nunes 
(2001) 

Percursos de 
Pedestres 

Fluxo de Pedestres, Usuário. Del Rio (1990); Jacobs (2001); Duxbury 
& Desyllas (2000); Hillier (1985) 

Espaços Livres Circulação é considerada como espaço livre no 
ambiente urbano. 

Mesquita & Sá Carneiro (2001)  

Espaço Público Local de encontros e trocas entre pessoas e grupos. 
Significado particulares nas práticas sócio-espaciais. 

Leitão (2002); Lynch (1999, 1a Ed. 
1960); Certeau (1985); Krier (1985) 

Praça Linear Observa-se o uso público das vias de circulação, 
cuja função, ampla, insere o conceito de praça. 

Jacos (2001); Santos (1988) 

Ordenador Territorial Gerador da estrutura urbana Lynch (1999, 1a Ed. 1961); Del Rio 
(1990) 

Morfologia Urbana Determinante da forma da cidade. Lamas (1993); Santos (1988) 

Paisagem Urbana Relativo à imagem urbana, poluição, percepção. Lynch (1999, 1a Ed. 1961); Cullen (1961); 
Mascaro (1985) 

Convívio Social 
Reflete na vivência, convívios e interação social. 
Relativo à dinâmica urbana. 

Mascaró (1985); Del Rio (1990); Jacobs 
(2001); Duxbury & Desyllas (2000); Hillier 
(1985) 

Estrutura urbana “... uma cidade é estruturada por um conjunto de 
vias organizadas” (LYNCH, 1999). 

Lynch (1999); Petroni & Kenigsber 
(1966); Del Rio (1990) 

5.3.2 Morfologia Urbana 

As vias inserem-se no espaço urbano, define a ambiência, o traçado, orientação e 

influenciam no sistema de circulação e fluxo. Como foi observado, este compreende num 

elemento fundamental na cidade, portanto, é válido perceber sua relação com morfologia 

urbana. Pois sua caracterização define, por assim dizer, aspectos relevantes para o ambiente 

urbano. Este tópico pretende responder alguns questionamentos quanto à conexão das vias 

com a forma da cidade, tratando das considerações a serem observadas e a forma de como a 

estrutura espacial urbana pode influenciar no movimento de pedestres. 
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Entende-se por morfologia urbana o estudo da forma urbana e de suas partes. Lamas 

(1993) define como estudo da configuração e estrutura exterior de um objeto. É a ciência que 

estuda as formas, interligando-as com os fenômenos que lhes deram origem. A morfologia 

urbana estuda, essencialmente, os aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações 

recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura. 

A forma urbana consiste no aspecto da realidade ou modo como se organizam os 

elementos morfológicos que constituem e definem o espaço urbano, relativamente à 

materialização dos aspectos de organização funcional e quantitativa e dos aspectos 

qualitativos e figurativos. A forma, sendo o objetivo final de toda a conexão, está em conexão 

com o desenho, quer dizer, com as linhas de configuração figurativa que constitui toda a 

“arquitetura da cidade” (LAMAS, 1993). 

De acordo com o exposto, observam-se as seguintes definições sobre os aspectos 

quantitativos, qualitativos, de organização funcional e figurativos (tabela 5.3): 

Tabela 5.3: Aspectos Quantitativos, Qualitativos, Funcionais e Figurativos da Morfologia Urbana 
Aspectos Descrição 
Quantitativos • Aspectos da realidade urbana que podem ser quantificáveis (densidades, superfícies, fluxos, 

coeficientes volumétricos, dimensões perfis, etc.). São utilizados para controlar aspectos físicos da 
cidade. 

Organização 
Funcional 

• Relacionam-se com as atividades humanas (habitar, instruir-se, tratar-se, comerciar, trabalhar, etc.) 
e também com o uso de uma área, espaço ou edifício (residencial, escolar, comercial, sanitário, 
industrial, etc.), ou seja, ao tipo de uso do solo.  

Qualitativos • Tratamento dos espaços, ao conforto e à comodidade do usuário. Aplicado aos edifícios, poderão 
ser a sonorização, isolamento térmico, a insolação correta, etc. – e, no meio urbano poderão ser 
características como o estado dos pavimentos, a adaptação ao clima (insolação, abrigo dos ventos 
e das chuvas), a acessibilidade, etc.  

• Os aspectos qualitativos podem também ser quantificáveis através de parâmetros (os decibéis que 
medem a intensidade de conforto sonoro, o lux, como medida do conforto da iluminação, etc.) 

Figurativos • Relacionam-se essencialmente com a comunicação estética. 
Fonte: Lamas (1993) 

5.3.2.1 Elementos formadores do espaço urbano 
Apresentam-se as componentes morfológicas do espaço urbano, pois possuem relação 

direta com as vias de circulação, estas comportam edificações, orientam o traçado, ordenam a 

circulação e fluxo urbano. Portanto, a forma da cidade é composta por elementos que 

justapostos refletem na sua configuração e, conseqüentemente, paisagem.  

Segundo Lamas (1993), estes elementos são classificados em relação à dimensão, na 

dimensão setorial (a escala da rua), os elementos morfológicos identificáveis são 

essencialmente os edifícios, o traçado, e também a estrutura verde, desenho do solo e do 
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mobiliário. Com efeito, estabelece-se uma leitura arquitetônica aplicada metodologicamente 

para interpretação da forma urbana e descreve seus componentes como: 

- O solo – pavimento: compreende na topografia e modelação do terreno, mas são 

também os revestimentos e pavimentos; elemento de grande importância no espaço urbano, 

porém sujeito a contínuas mudanças; 

- Os edifícios – elemento mínimo: através dos edifícios que se constitui o espaço urbano 

e se organizam os diferentes espaços identificáveis e com “forma própria”: a rua, a praça, 

entre outros; o espaço urbano depende dos tipos edificados e do modo como estes se agrupam; 

- O lote – a parcela fundiária: o lote é o princípio essencial da relação dos edifícios com 

o terreno; a forma do lote é condicionante da forma do edifício e, conseqüentemente, da forma 

da cidade; 

- O quarteirão – quadra: é um contínuo de edifícios agrupados entre si em anel, ou 

sistema fechado e separados dos demais; é o espaço delimitado pelo cruzamento de três ou 

mais vias e subdivisível em parcelas (lotes) para construção de edifícios. O quarteirão não é 

autônomo dos restantes elementos do espaço urbano – traçados, vias, espaços públicos, lotes e 

edifícios. É simultaneamente o resultado de regras geométricas de divisão fundiária do solo e 

de ordenamento. Agrega e organiza, também, outros elementos da estrutura urbana, o lote e o 

edifício, o traçado e a rua, e as relações que estabelecem com os espaços públicos, 

semipúblicos e privados. 

- A fachada – plano marginal: a importância da fachada decorre da posição 

hierarquizada que o lote ocupa no quarteirão, são as fachadas que vão exprimir as 

características distribuitivas (programas, funções, organizações), o tipo edificado, as 

características e linguagem arquitetônica (o estilo, a expressão arquitetônica, a época), em 

suma, um conjunto de elementos que irão moldar a imagem da cidade. São através das 

fachadas dos edifícios (e dos volumes) que se definem os espaços urbanos. 

- O Logradouro: constitui o espaço privado do lote, não ocupado por construção; 

consiste num complemento residual, segundo o autor um espaço que fica “escondido”. 

- O traçado – a rua: assenta num suporte geográfico preexistente, regula a disposição 

dos edifícios e quarteirões, liga os vários espaços e partes da cidade. A rua ou o traçado para 

Poete apud Lamas (1993) relaciona diretamente com a formação e crescimento da cidade de 

modo hierarquizado, em função da importância funcional da deslocação, do percurso e da 

mobilidade de bens, pessoas e idéias. É o traçado que define o plano, existe como elemento 
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morfológico nos vários níveis ou escalas da forma urbana, desde uma rua de travessia, à 

avenida ou à via rápida, encontra-se uma correspondência entre a hierarquia dos traçados e a 

hierarquia das escalas da forma urbana. 

- A praça: é o lugar intencional de encontro, da permanência, dos acontecimentos, de 

práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, 

conseqüentemente, funções estruturantes e arquiteturas significativas. A praça reúne a ênfase 

do desenho urbano como espaço coletivo de significação importante. Este é um dos seus 

atributos principais e a distingue dos outros suscitando as dificuldades de delimitação e 

definição provocadas pela menor incidência dos edifícios e fachadas na sua definição. 

- O monumento: compreende no fato urbano singular, elemento morfológico 

individualizado pela sua presença, configuração e posicionamento na cidade e pelo seu 

significado. Sua presença é determinante na imagem da cidade. Desempenha um papel 

fundamental no desenho urbano, caracteriza a área ou bairro e torna-se pólo estruturante da 

cidade. 

- A vegetação: caracterizam a imagem da cidade; tem individualidade própria; 

desempenham funções precisas: são elementos de composição e do desenho urbano; servem 

para organizar, definir e conter espaços. Não possui a mesma “dureza” ou permanência que as 

partes edificadas da cidade, mas situa-se no mesmo nível da hierarquia morfológica e visual. 

As vegetações existentes em logradouros são de grande importância na forma urbana, no 

controle do clima e qualidade ambiental. Um traçado pode ser definido tanto por um 

alinhamento de árvores como por um alinhamento de edifícios. 

- Mobiliário Urbano: constituem elementos “móveis” que ambientam e equipam a 

cidade: o banco, o chafariz, lixeiro, orelhão, bancos, entre outros. Situam-se na dimensão 

setorial, na escala da rua, não podendo ser considerado de ordem secundária, dadas as suas 

implicações na forma e equipamento da cidade. É também de grande importância para o 

desenho da cidade e a sua organização, para qualidade do espaço e comodidade. Também, é 

caracterizado como conjunto de elementos postiços e móveis: anúncios, propagandas, sinais e 

outros. 

Na dimensão urbana (escala do bairro), observam-se os traçados e praças, os quarteirões 

e monumentos, os jardins e áreas verdes, que constituem elementos morfológicos 

identificáveis. Já a dimensão territorial, os elementos consistem nos bairros, grandes infra-
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estruturas viárias e grandes zonas verdes relacionada com o suporte geográfico e as estruturas 

físicas da paisagem. 

5.3.2.2 Componentes morfológicas das vias de circulação 

Os componentes das vias de circulação podem-se dividir em: físicos-espaciais 

(correspondentes à morfologia) e dinâmicos (atores). Portanto, observa-se que todos esses 

elementos estão inseridos e podem ser percebidos no ambiente de circulação urbano. O solo 

compreende na base, os edifícios nas paredes, o lote e a quadra determinam os grandes blocos 

de construções, a praça e monumento consistem num atrativo, a vegetação define o espaço e 

reflete na ambiência e o mobiliário conforma e equipa as vias de circulação. 

De acordo com Martinez Caro & Rivas (1990) apud Mascaró (1985), tem-se que a 

circulação com seu caráter tridimensional é definida pelas superfícies que dela formam parte: 

pavimentos e fachadas. Nelas os edifícios se unem longitudinalmente para formar a cena, 

sendo definidas como recintos urbanos com um forte plano longitudinal horizontal, quase 

sempre tratado, e planos laterais menos fortes, que carecem de planos frontais, geralmente. 

Por isso percebe-se a arquitetura de forma casual. 

Portanto, é válido tomar como parâmetro as características e definições de cada 

elemento do espaço urbano. Através das informações obtidas é proposta a tabela 5.4:  

Tabela 5.4 Componentes morfológicas das Vias de Circulação 
ELEMENTOS COMPONENTES 
TIPO DESCRIÇÃO 
Via  Próprio espaço de circulação, espaço destinado à circulação, transporte, etc. 

Pavimento (solo) Topografia, características do terreno, características dos revestimentos e 
pavimentos; 

Lote Caracterizam os usos dos edifícios e construções. É a parcela de terreno contida 
em uma quadra, resultante de loteamento ou de desmembramento, com pelo 
menos uma das divisas lindeira à via pública; 

 Tabela continuação. 
Quarteirão Determinam os grandes blocos de edificações. 

Edifícios 
 

Elemento que configuram a “parede” das via, determinam os usos, transporte de 
informações, pessoas, etc. 

Vegetação Define o espaço, corresponde à ambiência e qualidade ambiental. 

Mobiliário Configura e equipa as vias de circulação.  

FÍSICO-ESPACIAIS 
(MORFOLÓGICOS) 

Equipamentos 
Urbanos 

Corresponde às atividades comunitárias, são aqueles destinados à prestação 
dos serviços escolar, saúde, de abastecimento d'água, esgotamento sanitário e 
pluvial, energia elétrica, rede telefônica e gás canalizado; Edificações e 
instalações destinadas a atividades de assistência médica e sanitária, promoção 
de assistência social, educação, abastecimento, cultura, esporte e lazer da 
administração direta do poder público ou com ela conveniada; 
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Usuário 1 – transeuntes – pedestres e motoristas 
Usuário 2 – moradores 
Usuário 3 – trabalhadores, pessoas que trabalham em locais 
próximo à via. 

Usuários 

Usuário 4 – manutenção, pessoas responsáveis pela 
manutenção e limpeza. 

DINÂMICOS Agentes 

Gestão Administração – responsáveis pela administração e gestão 
pública 

 

Os elementos físico-espaciais correspondem aos elementos morfológicos componentes 

do espaço de circulação. A identificação e classificação destes se deram através de 

observações da literatura pertinente, segundo Lamas (1993), Mascaro (1985), Lynch (1999) e 

Santos (1988). Já os elementos dinâmicos correspondem aos agentes envolvidos de forma 

direta e indireta nas vias de circulação, como por exemplo: usuários, que podem ser 

transeuntes, moradores, pessoas que trabalham no local, responsáveis pela manutenção e 

limpeza; e gestão, que correspondem à administração e gestão pública. 

5.4 Paradigmas do Ambiente Urbano 

Devido ao crescimento desordenado das cidades observam-se problemas como: 

crescimento urbano informal, congestionamento, poluição, falta de infra-estrutura, ausência 

de espaços abertos, desigualdade econômica e perda do senso de comunidade. Estes geram 

impactos negativos no meio ambiente, no patrimônio histórico e arquitetônico e na eficiência 

da economia urbana. Entraves que se tornam freqüentes no dia a dia, alteram as políticas 

públicas, a gestão urbana e influenciam na qualidade de vida da população. 

Nas últimas décadas com o fenômeno de deterioração dos grandes centros urbanos, 

observam-se a criação de programas de renovação urbana das cidades de grande porte em 

países industrializados, como por exemplo, em Londres (Docklands), Paris (Les Halles / 

Pompidou, LaVillete) e Nova York (Battery Park City) e em Barcelona. Esses países têm 

desenvolvido paralelamente programas de recuperação ambiental em escala regional, em 

áreas degradadas pelos usos de extração mineral ou industriais, e de promoção da qualidade 

de vida aos usuários. 

Já nos países em desenvolvimento, o aumento crescente das aglomerações urbanas 

estabeleceu um quadro urbano de aspectos críticos: com das subhabitações (favelas, conjuntos 

habitacionais), aliado ao a falta de infra-estrutura, a deficiência do transporte coletivo, a 

degradação ambiental e a falta de qualidade de vida dos habitantes. Observam-se então, 

críticas ao planejamento urbano tendo em vista a promoção de qualidade de vida nos centros 
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urbanos, deste modo, estudos em qualidade ambiental urbana devem estar vinculados ao 

planejamento urbano e intervenções urbanas, pois provêem espaços mais habitáveis e 

acessíveis aos usuários. 

De acordo com Jackson (1985), Hiss (1990) e Kunstler (1993) apud  Wheeler (2001), a 

paisagem urbana moderna está em crise, marcada pelos índices de violência, com a perda de 

identidade estética, deterioração ecológica, decadência econômica, enquanto gera um 

crescimento urbano desordenado, descaradamente dilatado. 

Segundo Lamont (2001), muitas das atenções, ainda, são direcionadas a falha das 

cidades modernas, a falta de identidade e referências para os usuários e moradores aos 

projetos e construções modernistas; desconsideração do contexto cultural; implantação de 

uma malha ortogonal, relativa à setorização e falta de diversidade de uso e ocupação do solo, 

no qual gerava monotonia urbana.  

Assim, ainda segundo Lamont (2001), a literatura, pesquisa e prática do Planejamento 

Urbano vêm tentando, com sucesso, definir qualidades da forma urbana e os efeitos de 

planejamento e desenho urbano alternativos. Através de esferas de planejamento urbano 

interdisciplinares, do planejamento local e regional, aspectos específicos do planejamento 

urbano. 

Com efeito, observam-se preocupações em busca de uma melhor qualidade ambiental 

urbana, através da provisão de infra-estrutura, promoção da circulação pública, 

desenvolvimento e de serviços. Novas fronteiras, centradas no conceito de sustentabilidade, 

exigem que a gestão urbana garanta condições de habitabilidade, eqüidade social e proteção 

ambiental, sendo necessário que os processos de planejamento urbano promovam medidas de 

conforto, segurança, qualidade ambiental e acessibilidade que determinado espaço físico 

necessita para estar adequado ao usuário. 

Têm-se, portanto, abordagens que levam em consideração tanto o crescimento urbano, 

sob o ponto de vista econômico, como questões de qualidade de vida, na promoção da 

educação, saúde, acessibilidade, entre outros. De acordo com cinco questões básicas: o 

suporte econômico, as infra-estruturas de serviços, qualidade de vida, eqüidade e integração 

social e governabilidade do território. 

Para responder estas questões os processos de planejamento urbano e territorial diferem-

se dos tradicionais, coincidentes com modelos de gestão que insira a participação dos 

cidadãos, respeite o meio ambiente e priorize a qualidade de vida. Através de medidas que 
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contemplem a participação comunitária no processo de planejamento urbano, podem-se 

observar as reais necessidades e anseios da população. Com isto, as políticas urbanas e 

processos de planejamento passam a ser mais claros para a população e permeáveis a sua 

reivindicação. 

É válido acrescentar que os estudos de Therakomen (2001), Salingaros (2000), 

Alexander (1965), Escolano (2003), adotam a teoria da complexidade como conceito para 

entender as interfaces, conexões e inter-relações entre os diversos elementos da cidade. Para 

Escolano (2003) composto por elementos fixos (rígidos e não adaptáveis) como as ruas e as 

construções; e (dinâmicos) como o ar, água, carros, pessoas e informações. 

Nas “novas formas” de pensar a cidade contemplam a promoção de um ambiente mais 

habitável (livable cities), mais “vivo”, “humano”, acessível, confortável e seguro. Observam-

se, atualmente, medidas efetivas no planejamento urbano de alguns países como Estados 

Unidos, França, Portugal, Espanha, Austrália e Japão através de movimentos como: livable 

cities (cidades habitáveis), walkable e bicicle cities (relativos ao planejamento de rotas para 

caminhadas e bicicletas) e community design (design comunitário), os visam à adequação do 

ambiente ao usuário, garantia de qualidade de vida, promoção da cidadania, participação 

popular, acessibilidade e segurança. 

5.4.1 Mobilidade Sustentável 
Com efeito, é válido apresentar o conceito de mobilidade sustentável, pois, segundo 

Lacerda & Mendes-Zancheti (2000), o conceito de mobilidade substitui a idéia de 

acessibilidade anteriormente preponderante. A mobilidade significa a existência de um leque 

de possibilidades de deslocamento de pessoas, informação e cargas, por intermédio de uma 

grande variedade de meios disponíveis. São as redes de transporte, armazenagem, 

comunicação e informação que articulam as pessoas, as atividades e a região tanto em nível 

do seu próprio território como do exterior.  

A mobilidade sustentável surge da crítica ao urbanismo automobilístico, do século 20, 

que reserva aproximadamente, mais de 40% de seus espaços urbanos para vias, oficinas, 

garagens, estacionamentos, entre outros. Observa-se que alguns setores da sociedade 

começam a exigir uma nova cultura de mobilidade que promova a apropriação eqüitativa do 

espaço e do tempo na circulação urbana, de forma a priorizar o transporte coletivo, a pé e de 
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bicicleta. Cujo objetivo é promover o reordenamento dos espaços e das atividades urbanas, de 

forma a reduzir as necessidades de deslocamento motorizado e seus custos.  

Assim, os processos de planejamento buscam a promoção de espaços onde se preserve, 

defenda e promova projetos e políticas públicas voltadas ao transporte público, à circulação 

urbana, a qualidade do ambiental e proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico das 

cidades e os bairros antigos. 

A cidade deve ser planejada a partir de uma rede de mobilidade única, constituída de 

dois fluxos básicos e complementares: o virtual (comunicações) e o material (transporte). As 

redes de mobilidade permitem o fluxo de pessoas, de informação com rapidez e baixo custo 

(Lacerda & Mendes-Zancheti, 2000).  

Segundo Affonso (2000), o transporte e a circulação nas cidades representam, cada vez 

mais, a comunicação do social, do econômico, do cultural. A partir do avanço da consciência 

ambiental e do desenvolvimento sustentável, tem-se uma mudança na Política Nacional de 

Transporte e Circulação, no qual questiona os desperdícios e males do automóvel para o ser 

humano. 

Os pressupostos básicos da Mobilidade Sustentável centram-se para qualidade de vida, 

minimização do impacto ambiental causado pelos transportes automotivos, de maneira a 

viabilizar o direito de ir e vir de toda população. E estão se tornando, cada vez mais, 

referência para o planejamento e desenho urbano. Ou seja, pretende promover o 

desenvolvimento das cidades com qualidade de vida, através de um conceito transporte 

consciente, sustentável, ecológico e participativo. 

De acordo com Affonso (2000), é um dos promotores do desenvolvimento urbano, 

econômico e social de forma sustentável, pois visa promover a paz e a cidadania no trânsito, a 

eficiência energética e o combate à emissão de agentes poluidores, sonoros e atmosféricos, 

além da eficiência e a qualidade nos serviços de transporte público, com apropriação social 

dos ganhos de produtividade decorrentes.  

A idéia é de se trabalhar a mobilidade das pessoas, em substituição ao enfoque de se 

planejar apenas o transporte e o trânsito. Para Born et al. (2004), é necessário um novo olhar 

sobre a questão do planejamento urbano, com um enfoque mais sistêmico e holístico das 

cidades, que considere o todo e não apenas a soma dos planos setoriais, assimilando o 

conceito de desenvolvimento sustentável e respeito às gerações futuras. Os principais desafios 

são descritos a seguir: 
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§ Promover a Inclusão social, através da redução dos custos do transporte, cobrança de 

tarifa diferenciada para setores economicamente menos favorecidos, revisão e 

definição de fontes de recursos  para as gratuidades já estabelecidas. 

§ Ampliar a acessibilidade, adequando os espaços públicos e a frota do transporte 

público às pessoas com mobilidade reduzida sejam idosos, crianças ou portadores de 

deficiência física. 

§ Difundir novos valores de civilidade e cidadania, através da informação e formação de 

agentes multiplicadores como mídia em geral e todos os níveis da Educação formal e 

não formal. 

§ Garantir a descentralização, a multiplicidade e a melhor distribuição das atividades 

econômicas no espaço urbano e desestimular o zoneamento de especialização, 

reduzindo as necessidades de deslocamentos. 

§ Consolidar e regularizar os centros, áreas já ocupadas e as parcelas informais da 

cidade, promovendo maior aproveitamento da infra-estrutura existente. 

§ Controlar a implantação de novos empreendimentos públicos e privados, 

condicionando-os a internalizar e minimizar os impactos sobre o ambiente urbano, 

trânsito e transporte. 

§ Inserir transporte e trânsito como elementos da questão ambiental, incorporando 

novas abordagens para orientar as intervenções no ambiente urbano, considerando os 

conceitos de ambiência e qualidade do espaço, poluição sonora, qualidade do ar, 

permeabilidade do solo e densidade da cobertura vegetal. 

§ Estabelecer uma política permanente de incentivo à pesquisa e ao uso de energia 

elétrica, gás e outros combustíveis menos poluentes na frota de veículos das áreas 

urbanas, especialmente naqueles utilizados pelo transporte público e para a 

distribuição de cargas. 

§ Priorizar o transporte coletivo sobre o individual, destinando a ele espaço viário 

compatível com o atendimento da demanda, através de definição de corredores e 

faixas exclusivas e áreas destinadas à integração dos diversos modos. 

§ Reduzir os impactos negativos da circulação indiscriminada de veículos, através da 

restrição ao uso de automóveis, como rodízio e pedágio urbano. 

§ Definir políticas de estacionamento de modo a favorecer a atratividade do sistema de 

transporte público. 
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§ Considerar o pedestre efetivamente com um modo de transporte, favorecendo sua 

circulação segura e confortável. 

§ Incorporação do espaço da calçada como via pública de fato, com tratamento 

específico para a finalidade a que se destina. 

§ Garantir o uso público do espaço público, priorizando o pedestre, solucionando ou 

minimizando conflitos existentes entre a circulação a pé e trânsito de veículos e 

oferecendo qualidade na orientação, sinalização e no tratamento urbanístico de áreas 

preferenciais para o seu deslocamento; 

§ Implantar obras e adequações viárias para priorização também dos demais modos de 

transporte não motorizados. 

§ Definir horários e locais específicos para operações de carga e descarga, de modo a 

não interferir negativamente na circulação do transporte coletivo e dos pedestres e 

evitar a circulação de veículos de carga nas áreas centrais. 

§ Implementar os instrumentos de gestão democrática previstos no Estatuto das 

Cidades, incentivando a organização e participação da sociedade civil, através da 

maior divulgação e disponibilização das informações e do conhecimento. 

§ Reafirmar o papel do Estado como regulador da prestação dos serviços de transporte e 

trânsito, apoiando técnica e financeiramente os municípios na estruturação da gestão 

para licitação e regularização dos contratos das empresas operadoras de transporte 

público, combate ao transporte clandestino e operação e fiscalização do trânsito. 

§ Promover o controle dos grandes empreendimentos públicos e privados, agregando o 

conceito de impacto sobre o ambiente urbano e o tráfego, exigindo a internalização 

destes impactos e investimentos, caso necessário, no sistema viário público, visando 

minimizá-los.  

§ Aperfeiçoar, criar e regulamentar mecanismos de gestão compartilhada entre 

municípios, possibilitando a ampliação do planejamento urbano para as regiões 

metropolitanas, aglomerações, áreas conturbadas e micro-regiões. 

§ Regulamentar fontes de financiamento de infra-estrutura e operação para o 

transporte coletivo, como contribuição de melhoria e imposto sobre a propriedade de 

veículos, propiciando, respectivamente, a apropriação pública da valorização da 

propriedade privada proporcionada pelo investimento público e o ressarcimento á 
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sociedade das externalidades causadas pelos veículos privados, como 

congestionamentos. 

De acordo com Affonso (2000), o transporte não motorizado é visto na mobilidade 

sustentável de forma responsável, sendo utilizada, principalmente, para o trabalho, tratando os 

deslocamentos a pé e de bicicleta como modos de transporte com via iluminada e sinalizada e 

com planejamento próprio, dando prioridade às viagens aos centros de bairros e em regiões 

periféricas. São Paulo já tem 35% das viagens feitas a pé. Na Índia e na China, o transporte 

por bicicleta representa 70% das viagens e, na Holanda, 40%. 

5.4.2 Projeto para Espaços Públicos: Diagrama PPS 

Com efeito, as exigências para as vias de circulação compreendem em medidas para se 

chegar a um entorno ou espaço construído habitável, no qual se inserem as dimensões físico-

espaciais (configuração espacial, conforto, uso e ocupação do solo, continuidade, etc.), sócio-

culturais (atratividade, participação popular, contexto e identidade local), ambiental (conforto 

ambiental, impacto ambiental, etc.) e econômica (atratividade e suporte econômico).  

Para uma melhor compreensão do conceito de cidades habitáveis, ou livable cities, 

consiste numa característica própria do ambiente urbano. Sua definição origina-se do conceito 

de habitável, habitar, viver; compreende num caráter relativo ao espaço adequado para se 

viver. De acordo com Wheller (2001), refere-se à promoção de qualidade de vida as pessoas e 

comunidades, inclui a garantia de segurança, desenvolvimento de recursos, promoção de 

parques e espaços abertos, adequação de calçadas e provisão de serviços. Segundo o autor, 

estas qualidades juntas ajudam a tornar um ambiente mais agradável e adequado aos usuários. 

Com efeito, é válido apresentar o diagrama para projeto de espaços público, estudos 

realizados pelo Project for Public Spaces – PPS, no qual destacam atributos habitáveis do 

ambiente construído. Estes atributos incluem aspectos tangíveis (dados estatísticos) e 

qualidades intangíveis que os usuários sentem em relação a um lugar ou entorno (figura 5.5). 
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Figura 5.5: Diagrama de atributos para espaços habitáveis 
Fonte: Adaptado de Project for Public Spaces - PPS (2001) 

 

De acordo com TCRP (1997) 2, os atributos chave dos espaços urbanos consistem em 

componentes essenciais para um lugar habitável: compreende em usos e atividades, conforto e 

imagem, acesso e conexões e sociabilidade. Já os aspectos intangíveis, são critérios gerais 

referentes à quantidade de vezes que determinada comunidade fala sobre seus problemas e 

necessidades. Estas se referem a palavra como segura, divertida, encantadora, acolhedora, 

entre outras. 

Ainda segundo o TCRP (1997), uma importante consideração no desenvolvimento deste 

modelo consiste em não determinar valores de julgamento de cada atributo. Ou seja, está de 

acordo com as necessidades e anseios dos usuários, esta característica é relevante, pois 

observa as reais prioridades comunitárias.  

• Usos e atividades: são relativos às atividades sociais e ao uso e ocupação do solo.   

                                                        
2 Transit Cooperative Research Program 
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• Conforto e imagem: compreende nas experiências subjetivas dos habitantes, como 

usam o lugar,  resultando em interações, apropriações e transformações pelos usuários. 

São relativos aos índices de conforto e aspectos da paisagem urbana.  

• Acesso e conexões: são aspectos relativos à acessibilidade, no qual se referem à 

facilidade de trânsito e habilidade de circular, como também, à continuidade viária, 

buscando a continuidade do sistema viário.   

• Sociabilidade: consiste num componente decisivo para o espaço, refere-se a um 

sentido mais forte do lugar ou senso comum. 

Wheeler (2001) observa alguns elementos importantes contribuem para áreas urbanas se 

tornarem habitáveis, como por exemplo:  

• Atrativo, ambiente público orientado ao pedestre; 

• Velocidade, volume e congestionamento baixo do trânsito; 

• Habitações adequadas, com infra-estrutura apropriada e bem localizadas; 

• Equipamento Urbano e Serviços apropriados;  

• Parque e espaços abertos acessíveis;  

• Ambiente limpo, sem poluição; 

• Diversidade, legibilidade e educativas paisagens urbanas; 

• Sentimento de segurança e adequação para todos os usuários; 

• Ênfase da cultura local, história e ecologia;  

• Ambientes que instruem e interagem com a comunidade. 

Já, segundo Lennard et al. (1997), têm-se os seguintes atributos habitáveis:  

• Espaços urbanos conduzidos à vida pública, sociabilidade e diálogo; 

• Arquitetura apropriada aos aspectos históricos da cidade; 

• Tradição urbana que enriqueça a vida diária, com mercados e festivais 

comunitários; 

• Tradições que incluem crianças em eventos urbanos do planejamento e da 

comunidade; 

• Políticas de habitação que não segregam pela renda e que combinam habitação, as 

lojas e os serviços; 

• Promoção da acessibilidade, através de políticas de planejamento urbano baseadas 

em parâmetros de acessibilidade; 
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• Políticas do transporte que favorecem o transporte público; 

• Bases ecológicas para arquitetura e desenho urbano; 

• Inserção de marcos significativos para seus cidadãos, através da arte, cultura e 

história. 

Para Wheeler (2001), uma comunidade habitável é uma das metas mais importantes que 

o Estado deve buscar. Através do encadeamento de iniciativas em áreas como transporte, uso 

do solo, qualidade ambiental, habitação e projetos urbanos, podem-se promover uma 

comunidade mais habitável. Projetadas com cuidado, tais iniciativas podem também 

assegurar-se de que o Estado e a economia local estejam realçados. De acordo com o TCRP 

(1997), habitabilidade pode ser definida como um conceito de sua própria comunidade e 

modo de vida. 

5.4.3 Recomendações para as Vias de Circulação Pública 
Devido às inúmeras exigências, características e potenciais para as vias de circulação 

pública, é válido apresentar alguns requisitos, que levam em consideração tanto as “novas 

propostas” urbanas como, também, as exigências estabelecidas por alguns autores como 

Santos (1988), Lynch (1999), Jacobs (2001), Del Rio (1990), Salingaros (1998), Alexander 

(1964), entre outros. 

Como foi observado, o espaço de circulação corresponde à organização física do 

ambiente urbano, configurando o traçado urbano e a ordenação da paisagem. Sendo 

fortemente responsável pelo convívio social, vivência e interação dos usuários. 

Primeiramente, os estudos de Therakomen (2001), Salingaros (1998), Alexander (1964), 

Escolando (2004) observam a utilização do conceito de complexidade e auto-organização para 

caracterizar ambientes urbanos. No qual, o espaço urbano deve ser tratado como um sistema 

complexo, configurado por partes que interagem entre si. 

O presente trabalho, observado no capítulo 2, propõe que as vias de circulação, sob a 

ótica da teoria da complexidade, devem ser contínuas, configurar-se como conexões do tecido 

urbano, respeitar a hierarquia e escala, deve conectar nós de atividades, estabelecer conexões 

e possuir uma lógica (ou linguagem). 

Em Santos (1988), fica claro que as vias devem seguir uma hierarquia bem definida, 

não muito rígida, pois quanto maiores as possibilidades de trajetos diferentes, maiores serão 

as chances de um bom desenvolvimento urbano. 
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Como elemento estruturador da morfologia urbana (ruas, caminhos, percursos) é 

responsável pelo encontro e troca de pessoas, fluxos, informações e bens. Portanto, de acordo 

com Lynch (1999), Del Rio (1990), Leitão (2002), Certeau (1985) e Krier (1985), a circulação 

urbana deve prover acessibilidade para todos os usuários, ter continuidade e legibilidade. 

Observa-se o conceito de praça linear como requerimento, no qual Jacobs (2001) e 

Santos (1988) adotam o uso das calçadas urbanas no sentido de espaço público, responsável, 

também, pelo lazer coletivo que se dá no passeio. Propõe-se a diversidade do uso e ocupação 

do solo e uso das calçadas. 

Para Jacobs (2001), têm-se algumas metas para construção de cidades e bairros 

funcionais e eficientes ao usuário: necessário fomentar “ruas vivas e atraentes”; fazer com 

que o tecido viário forme uma malha contínua por todo distrito; integrar ao tecido das ruas 

parques, praças e edifícios públicos; e utilizá-lo para intensificar e alinhavar a complexidade 

e multiplicidade de usos do solo. 

Lynch (1999) considera necessário que as ruas, uma vez identificáveis, possuam 

continuidade. Ou seja, os elementos formadores da paisagem urbana (vias, limites, pontos 

nodais, bairros e marcos), como também suas componentes físico-espaciais (mobiliário, 

edificações, áreas verdes, etc.) são essenciais para garantir continuidade, legibilidade e 

coerência. 

É interessante observar que o mobiliário urbano (numa menor escala), segundo Silva 

(2003), pode ser considerado como elemento marcante para a configuração espacial. São 

detalhes urbanos que completam a imagem cotidiana do observador, à medida que os 

deslocamentos vão se tornando cada vez mais rotineiros. 

Nos estudos de Kliass (1995), Romero (2001) e Mascaró (1995), as vias de circulação, 

como espaço de uso público, devem considerar a qualidade ambiental. De acordo com Kliass 

(1995), a qualidade ambiental urbana é o predicado do meio urbano que garante a vida dos 

cidadãos dentro de padrões de qualidade, tanto nos aspectos biológicos (saneamento urbano, 

qualidade do ar, conforto ambiental, condições habitacionais, condições de trabalho, sistemas 

de transporte, alimentação, etc), quanto nos aspectos socio-culturais (percepção ambiental, 

preservação do patrimônio cultural e natural, recreação, educação, etc). 

Com efeito, estudos de Jacobs (2001), Community Design (1980), Del Rio (1990), 

Alexander (1977) apóiam a participação do usuário no processo de planejamento e projeto de 

espaços urbanos, como fator fundamental para adequação deste às necessidades dos usuários. 
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Portanto, através da participação popular, observa-se como premissa a consideração das 

características do contexto e respeito à cultura local. 

Outra exigência relevante para espaços urbanos consiste no conceito de pregnância, ou 

seja, de acordo com Kohldorf (1996), é a capacidade que os lugares tem de fixar-se na 

memória coletiva – sejam ruas, praças, edificações ou espaços públicos. No qual, uma cidade 

marcada espacialmente por lugares “memoráveis” social e culturalmente é de fácil orientação 

e controle. Observa-se é a determinação da pregnância como qualidade espacial positiva para 

projetos de espaços públicos.3 

Já para Alexander (1965), a idéia de projetar o sistema de acessibilidade como uma 

estrutura “pregnante” e propõe a estrutura urbana a partir do modelo teórico da semigrelha. 

No qual pressupõe diversidade de percursos possíveis, com inúmeras conexões no que 

proporciona autonomia para os pedestres. Pois, assim, observam-se maior liberdade na 

seleção dos caminhos e da memória – individual e coletiva -, no sentido de dependência de 

deslocamentos, podendo construir outros valores e julgamentos. 

Observam-se, também, a inserção do conceito de cidades habitáveis, nos estudos de 

Wheeler (2001), PPS (2001), TCRP (1997) e Lennard et al (1997), no qual consiste num 

caráter relativo ao espaço adequado para se viver, compreendem em características que visam 

a sustentabilidade do ambiente, na promoção qualidade de vida, segurança, recursos, 

conveniência e promoção de espaços públicos, espaços abertos, calçadas e serviços. 

Para Lennard et al (1997), as condições habitáveis de um lugar é amplamente afetada 

pela configuração espaço urbano, observam-se a importância dos lugares em que as pessoas 

naturalmente interagem umas com as outras, incluindo ruas, parques, terminais de transporte e 

equipamentos urbanos. 

Alexander (1977) apud Del Rio (1990) afirma que os espaços livres desempenham 

importantes funções no urbano como, por exemplo, social (encontros), cultural (eventos), 

funcional (circulação) ou higiênica (mental ou física). E a sua importância consiste nas 

relações ao contexto urbano e às atividades sociais às suas margens. 

Com relação aos valores e relações entre o ambiente construído e a cultura, Rapoport 

(1967) apud Del Rio (1990) chama atenção para valores como a complexidade de 

significados, as mensagens visuais experimentadas pelo cidadão e a importância das ricas 
                                                        
3 Observam-se trabalhos sobre o fenômeno de “disneylandização”, ou seja, relativa a uma arquitetura 
cenográfica, através da exploração do imaginário infantil e popular americano. Pode ser visto nos trabalhos de 
Moos (1996) e Vercelloni (1996). 
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conotações dos elementos arquitetônicos vernaculares. Del Rio (1990) define vernacular 

como a linguagem, técnicas e valores transmitidos tradicionalmente na cultura de um 

determinado grupo social, sem sofrer maiores influências externas. 

As considerações do Projeto para Espaços Públicos - Project for Public Spaces (2001), 

através de uma visão multidisciplinar, trata o espaço urbano como sistema configurado por 

dimensões físico-espaciais, sócio-culturais, ambientais e econômicas, que interagem e 

conectam entre si. Neste sentido, devem-se considerar todas as dimensões para tornar um 

espaço urbano adequado. 

Portanto, o projeto de vias de circulação pública, como espaço urbano de caráter 

público, não deve apenas contemplar uma dimensão urbana (físico-espacial, sócio-cultural, 

ambiental ou econômica). É necessário observar o espaço de circulação de maneira sistêmica 

e ampla, devendo ser tratada como elemento da configuração urbana, no qual se evocam 

significados culturais, responsável pela vivência e cotidiano, e não apenas como componentes 

de infra-estrutura de tráfego. 

Tendo em vista as exigências para as vias de circulação pública é proposto o quadro 

síntese 5.1, no qual se observam os conceitos relevantes de acordo com a literatura pertinente: 

Quadro-síntese 5.1: Exigências e Requerimentos para as Vias de Circulação Pública 
Exigências Requerimentos Autores 

Complexidade 
Estudar o sistema de circulação urbana sob a ótica 
da teoria da complexidade, pois pode-se 
compreender melhor as inter-relações e conexões 
entre os diversos elementos componentes das vias. 

Jacobs (2001, 1a Ed. 1961); 
Alexander (1965); Heylighen (1988); 
Salingaros (1998); McCarthy (2000); 
Blackman (2000); Therakomen 
(2001); Sobreira (2003); Palazzo 
(2004);  

Hierarquia e escala 
humana 

Inserir a escala humana. 
Como componente estrutural do sistema viário 
urbano, a via responde a uma hierarquia e esta, 
deve inserir a escala humana, no intuito de garantir 
a sua adequação. 

Hillier (1985); Del Rio (1990); Jacobs 
(2001, 1a Ed. 1961); Duxbury & 
Desyllas (2000); 

Praça Linear Observar o uso público das vias de circulação, cuja 
função, ampla, insere o conceito de praça. 

Jacobs (2001, 1a Ed. 1961); Santos 
(1988) 

Espaço Público 
Prover ao espaço de circulação um local de 
encontros e trocas entre pessoas e grupos. 
Significado particulares nas práticas sócio-espaciais. 

Lynch (1999, 1a Ed. 1960); Certeau 
(1985); Krier (1985); Leitão (2002); 

Acessibilidade 

Garantir acessibilidade a todos. 
Possibilidade e condição de alcance para utilização 
com segurança e autonomia de edificações, espaço, 
mobiliário, equipamento urbano e elementos (NBR 
9050, 2004). 

Lynch (1999, 1a Ed. 1960); Krier 
(1985); Certeau (1985); Del Rio 
(1990); Lennard et al. (1997); PPS 
(2001); Wheeler (2001); Leitão 
(2002);  
 

Pregnância 
Observar a capacidade de um lugar fixar-se na 
memória das pessoas, sejam estes, ruas, praças, 
edificações, etc. 

Alexander (1980, 1a Ed.1977); 
Kohlsdorf (1996); Moos (1996); 
Vercelloni (1996);  

Continuidade Garantir a garantir a continuidade do sistema. Lynch (1999, 1a Ed. 1960); Jacobs 
(2001, 1a Ed. 1961); Del Rio (1990); 
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PPS (2001) 

Diversidade de Uso 
e Ocupação do 
Solo 

Prover a diversidade de usos e ocupação do solo. 
A relação do uso do solo com a via pública 
corresponde à dinâmica que esta proporciona para a 
circulação urbana, sua importância está em trazer 
movimento de pessoas, fluxos e informações. 

Jacobs (2001, 1a Ed. 1961); 
Alexander (1965); Del Rio (1990); 
Salingaros (1998); PPS (2001).  

Participação 
Popular 

Estabelecer políticas urbanas e processos de 
planejamento mais claros para a população e 
permeáveis a sua reivindicação. 

Jacobs (2001, 1a Ed. 1961); 
Alexander (1977); Goodey (1980); 
Hillier (1985); Mascaró (1985); Del 
Rio (1990); Lennard et al. (1997); 
Duxbury & Desyllas (2000); PPS 
(2001); Wheeler (2001); Blake 
(2003);  

Relação com o 
Contexto e Cultura 
Local 

Considerar os aspectos culturais e exigências e 
restrições do entorno. 

Jacobs (2001, 1a Ed. 1961); Del Rio 
(1990); PPS (2001); Lennard et al. 
(1997). 

Suporte à 
Economia Local 

Garantir a viabilidade econômica e promover a 
geração de renda. 

Wheeler (2001) 

Qualidade 
Ambiental 

Garantir a qualidade ambiental das vias de 
circulação. 
 
Qualidade ambiental urbana é o predicado do meio 
urbano que garante a vida dos cidadãos dentro de 
padrões de qualidade, tanto nos aspectos biológicos 
e quanto nos aspectos socio-culturais. 

Mascaro (1985); Kliass (1995); 
Romero (2001); PPS (2001); 
Wheeler (2001). 

Identidade Local 

Respeitar os valores e cultura local. 
 
Identificação do usuário ou grupo de usuários com 
um território.  Toda cidade dever ser um conjunto 
perceptível de partes conformando um todo coerente 
(Del Rio, 1990). 

Lynch (1999, 1a Ed. 1960); Jacobs 
(2001, 1a Ed. 1961); Cullen (1961); 
Rapoport (1976); Del Rio (1990); 
Lennard et al. (1997)PPS (2001); 
 

Conforto Ambiental Garantir o conforto ambiental (ruído, iluminação, 
ventilação, etc.). 

Mascaro (1985); Bustos (2001) 

Atrativo 

Incentivar a dinâmica de usuários.  
 
Relação em relação aos usos do solo e pontos de 
condensação urbanos4, de maneira que contribua 
para o desempenho das vias de circulação pública. 

Jacobs (2001, 1a Ed. 1961); PPS 
(2001);  Wheeler (2001) 

Espaço Habitável 

Prover um espaço habitável. 
Caráter relativo ao espaço adequado para se viver, 
promoção qualidade de vida, segurança, recursos, 
conveniência e promoção de espaços públicos, 
espaços abertos, calçadas e serviços. 

Lennard et al. (1997); TCRP (1997); 
PPS (2001); Wheeler (2001) 
 

 

                                                        
4 LYNCH (1997) conceitua pontos nodais como pontos de referências conceituais da cidade. Podem ser junções, 
locais de interrupção de transporte, um cruzamento ou uma convergência de vias, momentos de passagem de 
uma estrutura a outra, como também, podem ser um ponto de encontro numa esquina ou uma praça. 
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CAPÍTULO 6. REQUISITOS PARA O SISTEMA HOMEM-
ATIVIDADE-VIAS DE CIRCULAÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo propor requisitos do sistema homem-atividade-

vias de circulação. Estes consistem em fatores a serem observados para adequação e 

intervenção em espaços de circulação, a partir exigências relativas aos usuários e dos 

parâmetros para adequação do ambiente de circulação. 

Primeiramente, adota-se como premissa a relação entre o usuário (pedestre), a atividade 

(caminhar, andar, correr) e o ambiente construído (o espaço de circulação pública). Estas 

interações e inter-relações do sistema conformam uma teia de conexões. No qual, consideram-

se os fatores humanos relativo ao pedestre, as atividades realizadas e as exigências do 

ambiente construído (figura 6.1). 

 
Figura 6.1 – Interface homem-atividade-ambiente 

As vias de circulação compreendem em conexões da teia urbana, que configuram o 

traçado urbano, influenciam o sistema viário e determinam dinâmica espacial e a paisagem 

urbana. Como uma rede complexa, tem-se a necessidade de compreender as inter-relações, 

lógica e requisitos do sistema homem-atividade-ambiente.  

Portanto, o espaço de circulação urbano é configurado por dimensões físico-espaciais, 

sócio-culturais, ambiental e econômica que interagem entre si. Estes correspondem à 

interação e dinâmica urbana, que vai desde a inter-relação do usuário com a calçada, até todo 

o sistema viário. Sendo cada nível, relacionado com a interação dos usuários com os 

elementos da configuração espacial (figura 6.2).  

Homem 

Atividade Ambiente 
construído 

Teia de 
conexões 
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Figura 6.2- Níveis de interface usuário-atividade-ambiente 

A princípio, o nível um está restrito ao “microambiente” (usuário transitando na 

calçada); o nível dois, à relação do usuário com a calçada e as edificações (usuário x calçada x 

edificações); o nível três, interação entre o usuário e o entorno (quarteirão); e nível quatro, à 

interação do usuário com o sistema viário urbano, no âmbito da configuração espacial, 

morfologia urbana (usuário x cidade). 

Portanto, observa-se que a inter-relação do usuário no espaço de circulação vai desde o 

nível um ao nível quatro (relativo à cidade), ou seja, as interações não se limitam apenas a um 

estágio específico, mas existem influências em todos os níveis. Por exemplo, um pedestre que 

vai ao trabalho, sendo este em outro bairro, pode depender tanto do estado de conservação da 

calçada, como também, das condições do entorno (como conexões, continuidade viária, entre 

outros). 

Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

Nível 4 

atratividade 

Relação  
usuário x calçada 

Relação 
usuário x calçada x edificações 
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Deste modo, as vias respondem a uma lógica e ordenação, determinam as interações dos 

elementos do espaço urbano (calçada, quarteirão, bairro, cidade), configurando e 

influenciando a vivência e experiência do usuário (atividades realizadas pelos usuários, 

requerimentos e/ou motivação para realização da tarefa). 

6.1 Fatores chave e atributos das vias de circulação 

Com efeito, observa-se que a via de circulação possui diferentes níveis de adequação, 

que correspondem à melhoria, qualidade ambiental e promoção de um espaço habitável. Estes 

são de acordo com os níveis de interface entre o homem-atividades-vias de circulação (figura 

6.2), em que cada nível é dependente do anterior, ou seja, o nível 4 engloba tanto o 1 quanto o 

2 e 3 (figura 6.3). 

 
Figura 6.3 Níveis de adequação 

Para determinação dos fatores chaves e atributos são utilizados o conceito de padrão de 

projeto segundo Alexander (1977). Ou seja, ao diminuir o foco e analisar interações entre 

componentes morfológicas e usuário, são observados elementos imprescindíveis para 

funcionalidade do espaço de circulação.  

A partir do conceito de padrões de projeto adotado por Alexander, podem-se identificar 

quais são os elementos relevantes para solução de determinado problema, ou seja, ao 

apreender que o espaço é configurado por elementos que determinam sua qualidade projetual, 

percebe-se a importância em estudar quais são os componentes importantes para sua 

funcionalidade.Para uma melhor compreensão, na figura 6.4 observam-se os elementos 

relevantes para funcionalidade espacial, como por exemplo, pavimento adequado, ausência de 

barreiras, uso e ocupação do solo, desníveis, entre outros. 
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Figura 6.4 Reconhecimento de qualidades projetuais. 

Fonte: Project for Public Spaces (2005) 

O nível 1 tem como objetivo a acessibilidade. Os fatores correspondem aos 

requerimentos básicos para uma via estar adequada, são restritos à relação do usuário com a 

via, essa dimensão envolve a interação entre o usuário e a calçada. Observam-se os seguintes 

fatores chaves para adequação da vias de circulação: 

Tabela 6.1 - Nível de Adequação 1 

Fatores Chaves Atributos 
Dimensionamento das calçadas Parâmetros dimensionais como largura e altura da via e definição 

da área de serviço, faixa livre e conforto. 
Pavimento  

§ Inclinação 
§ Rampas 
§ Barreiras arquitetônicas (obstáculos 

ao longo das vias) 
§ Drenagem 
§ Materiais Construtivos 

 

Aspectos relacionados ao material construtivo, inclinação, rampas, 
drenagem, lixo e barreiras. 

pavimento 

dimensionamento 

desnível 

pavimento 

Relação com 
entorno 
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ambiental 
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Mobiliário Urbano  
§ Iluminação 

 
Relativo à funcionalidade do mobiliário, dimensionamento e 
localização na calçada. 

Vegetação Corresponde às áreas verdes da calçada. 
Sistema de informação Relativo à sinalização viária. 
Segurança viária A segurança da população enquanto em trânsito nas vias públicas 
Aspectos relacionados aos pedestres 

§ Características 
§ Limites e Restrições 
§ Aspectos sócio-culturais 

Corresponde às áreas de influência dos pedestres. 
 

 

O nível 2 tem como objetivo a o conforto, além de englobar as considerações do nível 1, 

considera o conforto ambiental, uso e ocupação do solo, atividades e relação com as 

edificações, corresponde à interação da calçada com o entorno. 

Tabela 6.2 - Nível de Adequação 2 

Fatores Chaves Atributos 
Configuração espacial (restrito ao 
quarteirão):  
 

Relação da configuração espacial no nível 2 corresponde à 
influencia do uso e ocupação do solo no conforto ambiental, 
levando em consideração ruído, iluminação, poluição, entre outros. 

Uso e ocupação do solo 
 

Uso e ocupação do solo (residencial, comercial, industrial, etc.) 

Proteção contra intempéries Relativo às edificações e elementos arquitetônicos para proteção 
contra intempéries (toldos, marquises, etc.) 

Conforto Ambiental Relativo aos condicionantes ambientais no âmbito da calçada, 
ruído, iluminação, ventilação, etc. 

Atividades comerciais, sociais ou 
culturais 

Influência sobre a via de circulação, tendo em vista ruído, poluição, 
etc. 

 

No nível 3 relativo a deambulação (capacidade do usuário transitar aleatoriamente) e na 

criação de um sistema de pedestre contínuo, que engloba também os outros níveis de 

adequação acessibilidade e conforto. Está relacionado com as interconexões entre a calçada, 

entorno e o próprio sistema viário. 

Tabela 6.3 - Nível de Adequação 3 

Fatores Chaves Atributos 
Configuração espacial (no âmbito da 
morfologia urbana, cidade, sistema 
viário urbano) 

Sob o ponto de vista da continuidade viária. 

Usos e Atividades No sentindo da dinâmica espacial como potencializador da 
continuidade viária. 

Sinalização Contínua Continuidade do sistema de informação 
Acessibilidade e conexões  Parâmetros de acessibilidade e conexões da via. 

  

O nível 4 consiste na atratividade, ou seja, a construção de potenciais qualitativos 

urbanos, tais como, conectividade, fluidez, continuidade, agradabilidade, sociabilidade, entre 
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outros. Como uma forma de potencializar a via, garantindo sua acessibilidade integral e 

continuidade viária. 

Tabela 6.4 - Nível de Adequação 4 

Fatores Chaves Atributos 
Atratores urbanos  Pólos de condensação de fluxos, pessoas e informações. 
Configuração Espacial Relativo à morfologia urbana (arranjo físico das vias). 
Diversidade de Usos  Relativo ao uso e ocupação do solo urbano (comercial, residencial, 

industrial, etc.) 
Paisagem Urbana Qualidade da paisagem, legibilidade, identidade, etc. 
Identidade Cultural Valores culturais 
Freqüência de usuários diversidade de pedestres 
Atividades Sociais Sociabilidade 
Suporte Econômico Viabilidade econômica, geração de renda. 

 

A partir dos níveis de adequação podem-se observar o sistema homem-atividade-vias de 

circulação pública e suas exigências (figura 6.5). Entretanto, para adequação das vias de 

circulação, de forma ampla, é necessário englobar tanto os fatores como acessibilidade e 

conforto como também deambulação e atratividade. 

 
 

Figura 6.5: Sistema Homem-atividade-vias de circulação pública 

   Nível 3 Deambulação 

  Nível 2 Conforto 
 
 
 
 

Nível 1 Acessibilidade 
(padrões básicos) 
 
§ Dimensionamento das 

calçadas 
§ Pavimento 
§ Inclinação 
§ Rampas 
§ Barreiras arquitetônicas  
§  Drenagem 
§ Materiais Construtivos 

§ Mobiliário Urbano 
§ Iluminação 
§ Vegetação 
§ Sistema de informação 

§ Segurança viária 
§ Aspectos relacionados aos 

pedestres 
§ Características 
§ Limites e Restrições 
§ Aspectos sócio-culturais 

 
 

§ Configuração espacial 

(restrito ao quarteirão) 
§ Uso e ocupação do solo 

§ Proteção contra 
intempéries 

§ Conforto Ambiental 
§ Atividades comerciais, 

sociais ou culturais 
 

§ Configuração 
espacial 
(morfologia urbana) 

§ Usos e Atividades 
§ Sinalização 

Contínua 
§ Acessibilidade e 

conexões  
 

 

    Nível 4 Atratividade 

§ Atratores urbanos 
§ Configuração 

Espacial 
§ Diversidade de Usos 
§ Paisagem Urbana 
§ Identidade Cultural 
§ Freqüência de 

usuários 
§ Atividades Sociais 
§ Suporte Econômico 
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Observa-se que a acessibilidade apresenta-se como requisito básico para adequação, 

sendo necessário inserir exigências como conforto, deambulação e atratividade, para tornar 

um espaço, cada vez mais, habitável. Com efeito, para compreender as inter-relações entre o 

homem-atividade-ambiente é necessário observar quais são os requisitos necessários segundo 

as dimensões urbanas e requisitos da ergonomia. 

6.2 Construção metodológica 

O presente trabalho adota a seguinte construção metodológica da proposta (figura 6.6), 

no qual se observam os fatores humanos e interações dos usuários nas vias de circulação, as 

atividades dos pedestres e as exigências para adequação das vias de circulação segundo a 

literatura pertinente. 

 
Figura 6.6 – Construção Metodológica 

A partir das características e considerações sobre as atividades dos pedestres (andar, 

caminhar, correr), juntamente com os fatores humanos relevantes5 (antropometria, proxêmica, 

conforto, movimento, apreensão, interação, percepção) e as recomendações6 para as vias de 

circulação (acessibilidade, conforto, continuidade, sinalização, dimensionamento, etc.) 

segundo a literatura pertinente.  

A proposta, através da revisão bibliográfica e cruzamento das informações obtidas, se 

baseia na teoria dos sistemas complexos, nos requisitos ou taxionomia dos problemas 

ergonômicos segundo a metodologia de abordagem sistêmica do sistema homem-tarefa-

                                                        

5 Os fatores humanos relevantes correspondem aos parâmetros da antropometria, considerações sobre proxêmica, 
conforto, percepção, apreensão, etc. Capítulo 3. 

6 No capítulo 4 foram identificadas recomendações para as vias de circulação segundo a revisão da literatura. 
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atividades 

Recomendações 
para vias de circ. 

homem atividade Ambiente 
construído 
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máquida de Moraes (Moraes & Mont´Alvão, 2003), nos parâmetros para espaços urbanos 

segundo o Projeto para Espaços Públicos (PPS) e no reconhecimento de qualidades projetuais 

segundo o conceito de padrões de projeto de Alexander (1977). 

A partir de uma visão sistêmica, podem-se compreender as inter-relações, interações e 

conexões do espaço urbano, reconhecendo suas diversas dimensões e hierarquias. Com os 

requisitos ergonômicos, segundo Moraes & Mont´Alvão (2003), adota-se a interface entre o 

homem-atividade-ambiente. E, de acordo com os parâmetros do PPS, inserem-se os 

direcionamentos para promoção de um espaço habitável.  

É necessário inserir o usuário, como também suas exigências. Portanto, através da 

utilização da ergonomia podem-se identificar os fatores humanos das vias de circulação e da 

tarefa, ou seja, as características e necessidades dos usuários pedestres para realização da 

atividade.  

Para uma melhor compreensão da categorização e taxionomia de cada problemática do 

sistema homem-tarefa-máquina, segundo Moraes & Mont´Alvão (2003), têm-se a seguinte 

tabela 6.5: 

Tabela 6.5 Categorização e Taxionomia dos Problemas Ergonômicos 

Problemas Caracterização 
Interfaciais § Posturas prejudiciais resultante de inadequações de campo de visão / tomada de 

informações, do envolvimento acional / alcances, do posicionamento de componentes 
comunicacionais, com prejuízos para os sistemas muscular e esquelético. 

Instrumentais § Arranjos físicos incongruentes de painéis de informações e de comandos, que 
acarretam dificuldades de tomada de informações e de acionamentos, em face de 
inconsistência de navegação e de exploração visual, com prejuízos para a 
memorização e para a aprendizagem. 

Informacionais/ 
Visuais 

§ Deficiências na detecção, discriminação e identificação de informações, em telas, 
painéis, mostradores e placas de sinalização, resultantes da má visibilidade, 
legibilidade e compreensibilidade de signos visuais, com prejuízos para a percepção e 
para a tomada de decisões. 

Acionais: Manuais / 
Pediosos 

§ Constrangimentos biomecânicos no ataque acional a comandos e empunhaduras; 
ângulos, movimentação e aceleração, que agravam as lesões por traumas repetitivos, 
dimensões, conformação e acabamento, que prejudicam a apreensão e acarretam 
pressões localizadas e calos. 

Comunicacionais: 
Orais/ Gestuais 

§ Falta de dispositivos de comunicação à distância 
§ Ruídos na transmissão de informações sonoras ou gestuais 
§ Má audibilidade das mensagens radiofônicas e/ou telefônicas 

Cognitivos § Dificuldade de decodificação, aprendizagem, memorização, em face de 
inconsistências lógicas e de navegação dos subsistemas comunicacionais e dialogais 
§ Resultam perturbações para a seleção de informações, para as estratégias 

cognoscitivas, para a resolução de problemas e para a tomada de decisões 
Interacionais § Dificuldades de diálogo computadorizado, provocadas pela navegação, pelo 

encadeamento e pela apresentação de informações em telas de programas 
§ Problemas de utilidade (realização da tarefa), usabilidade (diálogo) e amigabilidade 

(apresentação das telas) de interfaces informatizadas 
Movimentacionais § Excesso de peso, distâncias do curso da carga, freqüência de movimentação do 
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objetos a levantar ou transportar 
§ Desrespeito aos limites recomendados de movimentação manual de materiais, com 

riscos para os sistemas muscular e esquelético 
De deslocamento § Excesso de caminhamentos e deambulações 

§ Grandes distâncias a serem percorridas para realização das atividades da tarefa 
De acessibilidade § Despreocupação com a independência e autonomia dos usuários portadores de 

deficiência, dos idosos e das crianças, considerando locomoção e acessos, nas ruas 
e edificações e nos sistemas de transporte 
§ Má acessibilidade, espaços inadequados para movimentação de cadeiras de rodas, 

falta de apoios para utilização de equipamentos 
Urbanísticos § Deficiência na circulação dos usuários no espaço da cidade 

§ Ausência de pontos e/ou marcos de referências que auxiliem a circulação e 
orientação dos usuários no espaço urbano 
§ Falta de áreas públicas de lazer e integração 

Espaciais / 
arquiteturais de 
interiores 

§ Deficiência de fluxo, circulação, isolamento, má aeração, insolação, iluminação 
natural, isolamento acústico, térmico, radioativos, em função dos materiais de 
acabamento empregados 
§ Falta de otimização luminosa, da cor, da ambiência gráfica, do paisagismo 

Físico-ambientais § Temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação, acima ou abaixo dos níveis 
recomendados nas normas regulamentadoras 

Químico-ambientais § Partículas, elementos tóxicos e aero-dispersóides em concentração no ar acima dos 
limites permitidos 

Biológicos § Falta de higiene e assepsia, o que permite a proliferação de germes patogênicos 
(bactérias e vírus), fungos e outros microorganismos 

Naturais § Exposição às intempéries 
§ Exposição excessiva ao sol 

Acidentários § Comprometem os requisitos securitários que envolvem a segurança do trabalho, em 
casa e no ambiente 
§ Falta de dispositivos de proteção das máquinas, precariedade do solo, de andaimes, 

rampas e escadas 
§ Manutenção insuficiente 
§ Deficiência de rotinas e equipamentos para emergências e incêndios 
§ Atendimento às normas de colocação e sinalização de extintores de incêndio 

Operacionais § Ritmo intenso, repetitividade e monotonia 
§ Pressão de prazos de produção e de controles 

Organizacionais § Parcelamento taylorizado do trabalho, falta de objetivação, responsabilidade, 
autonomia e participação 

Gerenciais § Inexistência de uma gestão participativa, desconsiderando opiniões e sugestões dos 
funcionários 
§ Centralização de decisões, excesso de níveis hierárquicos, falta de transparência na 

comunicações das decisões, prioridades e estratégias 
§ Falta de política de cargos e salários coerentes 

Instrucionais § Desconsideração das atividades concretas da tarefa durante o treinamento 
§ Manuais de instrução confusos que privilegiam a lógica de funcionamento em 

detrimento das estratégias de utilização 
Psicossociais § Conflitos entre indivíduos e grupos sociais 

§ Dificuldades de comunicações e interações interpessoais falta de opções de repouso, 
alimentação, descontração e lazer no ambiente de trabalho. 

Fonte: Moraes & Mont´Alvão (2003) 

6.3 Requisitos para Projeto e Análise de Vias de Circulação Pública 

Esta pesquisa apresenta os requisitos para projeto e análise sob forma de tabela no qual 

são observados para cada parâmetro (acessos e conexões; usos e atividades; sociabilidade; e 

conforto e imagem) os problemas ergonômicos de acordo com a dimensão urbana (físico-

espacial, sócio-cultural, econômica e ambiental). Para identificação dos problemas 
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ergonômicos é considerada a taxionomia dos problemas segundo a metodologia de abordagem 

sistêmica do homem-tarefa-máquina de Moraes (2002). 

Para uma melhor compreensão dos resultados apresenta-se o seguinte esquema (figura 

6.7), no qual se observa a construção dos requisitos para projeto e análise de vias de 

circulação pública: 

 
Figura 6.7 Esquema: Requisitos para projeto e análise de vias de circulação 

Para o desenvolvimento dos requisitos para projeto de vias de circulação são 

considerados os parâmetros para vias que são fatores de qualidade ambiental do espaço 

urbano (acessos e conexões, conforto e imagem, usos e atividades e sociabilidade) e as 

dimensões urbanas (físico-espacial, ambiental e econômica). Pois, segundo o Projeto de 

Espaços Públicos (PPS), os fatores de qualidade ambiental são atributos chave que o espaço 

urbano deve possuir, estes correspondem às exigências para as vias de circulação observadas 

durante a realização do trabalho7. E as dimensões urbanas configuram à dinâmica do espaço 

urbano.  

Os problemas ergonômicos, segundo a taxionomia dos problemas da metodologia de 

abordagem sistêmica de Moraes (2002), correspondem à interface entre o homem-atividades-

                                                        
7 Capítulo 4, diagrama PPS – Projetos para Espaços Públicos. 
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vias de circulação. E a partir dos padrões de projeto, de acordo com o conceito de padrões de 

Alexander (1977), observam-se os elementos relevantes para qualidade projetual.  

Na tabela proposta, têm-se as inter-relações entre as dimensões urbanas e os parâmetros 

para adequação do espaço de circulação, no qual se propõe requisitos para cada problemática 

ergonômica. Esta assume uma ordem de prioridade e urgência de acordo com a dimensão em 

que está inserida. 

Assim, percebe-se os conflitos entre o homem-atividade-vias de circulação, como por 

exemplo, um problema de acessibilidade pode tanto influenciar a dimensão físico-espacial 

como sócio-cultural, a partir do momento em que este exclui e produz problemas psicosociais. 

Como também, observa-se a inserção de requisitos como atratividade, continuidade, conforto, 

segurança viária, suporte econômico, diversidade de usos, identidade cultural, entre outros. 

Cada requisito influencia tanto a dimensão em que está inserido como as demais. Apesar de 

parecerem repetitivos possuem abordagens e prioridades diferentes. 

Tabela 6.6 Requisitos para Vias de Circulação Pública 

   Parâmetros Problemas 
Ergonômicos REQUISITOS ATRIBUTOS 

    
Pavimento Analisar o estado de conservação da via (quanto aos 

desníveis, material construtivo, rampas, etc.). 
Mobiliário Dimensionamento, estado de conservação e disposição na 

calçada. 
Dimensionamento Aspectos relativos à largura, altura e comprimento. 
Barreiras Presença de obstáculos durante o percurso. 
Iluminação pública Quantidade, qualidade e luminância. 
Segurança viária Aspectos de segurança contra quedas, tropeços, colisões, etc. 
Características dos 
usuários 

Observar os aspectos e características dos usuários 
(dimensões antropométricas, restrições, limites, 
necessidades). 

Demanda de fluxos Quantidade e dinâmica da circulação de pedestres. 
Conexões Continuidade viária através de elementos como semáforos, 

faixa de pedestres, rampas, etc. 

De 
acessibilidade 

Facilidades para pedestres Quantidade, qualidade e localização de rampas, semáforos, 
corrimões, etc. 

Continuidade viária Integração e continuidade do sistema de circulação. 
Conexões Observar conexões entre bairros e pólos de comércio, serviço 

e indústrias. 
Segurança Pública Observar índices de criminalidade. 
Sistema de Informação Legibilidade, compreensibilidade, visibilidade, etc. 

Urbanísticos 

Impacto do automóvel Freqüência e índices de colisões e acidentes. 
Configuração Espacial Observar o arranjo físico e desenho urbano da via de 

circulação pública. Espaciais 
Condicionantes ambientais Clima, vegetação, ventilação, insolação, etc. 
Identidade Cultural Percepção, apreensão e cognição do ambiente de circulação 

(identidade, valores culturais). Cognitivos Relação com entorno Considerar os aspectos culturais e exigências e restrições do 
entorno. 

Sistema de informação Continuidade das informações. 
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urbano 
Sinalização viária Localização, quantidade e configuração. 
Localização do mobiliário 
urbano 

Disposição do mobiliário urbano na via de circulação 
(proximidade, distâncias e altura). 

Relação com edificações Aspectos relativos à identificação e acesso as edificações. 
Comunicacionais Legibilidade Urbana Clareza, fácil reconhecimento da paisagem urbana. 

Operacionais Diversidade de usos Heterogeneidade de usos e ocupação do solo (residencial, 
comercia, industrial, lazer). 

Barreiras sociais Observar fatores de exclusão social (discriminação). 
Identidade cultural Relações entre o ambiente e cultura. Psicossociais 
Valores Culturais Aspectos da cultura local (valores vivências, história). 
Participação popular Gestão participativa. 

Gerenciais Características dos 
Usuários 

Considerar as características e restrições dos usuários. 

Segurança viária Observar índices de acidentes e colisões com automóveis. 
Acidentários 

Sinalização Prover sinalização adequada. 
Relação com entorno Considerar a relação com entorno (usos do solo, bairros, 

limites, etc.) Espaciais 
Identidade cultural Considerar os valores culturais 
Autonomia dos usuários Circulação dos usuários. Observar restrições. 
Continuidade Continuidade viária. 

Só
ci

o-
cu

ltu
ra

l 

De 
Acessibilidade Facilidades para pedestres Quantidade, qualidade e localização de rampas, semáforos, 

corrimões, etc. 
Impacto ambiental Degradação e desequilíbrio ambiental. 
Áreas verdes Áreas verdes e de proteção ambiental. Biológicos 
Infra-estrutura básica Considerações sobre infra-estrutura básica (saneamento, 

água, lixo, etc.) 

Naturais Aspectos Bioclimáticos  Relativo ao clima, vegetação, topografia, iluminação, 
insolação, etc. 

Configuração espacial  Relação entre o espaço físico com o espaço natural. 
Relação com entorno Respeitar áreas verdes e de proteção ambiental. 

A
m

bi
en

ta
l 

Urbanísticos 
Impacto dos automóveis Freqüência e índices de poluição. 

Comunicacionais Relação com edificações Restrito à relação entre edificações (edifícios comerciais, 
serviços) e o usuário. 

Sistema viário integrado Integração e conexões entre vias. 
Urbanísticos Transporte público Sistema viário integrado aos meios de transporte urbano. 
Informacionais Sistema de informação  Sistema de informações contínuo 

Diversidade de uso e 
ocupação do solo  

Diversidade e variedade de usos e ocupação do solo. 
Índices de locação e valorização mobiliária. 

Organizacionais 
Descentralização de usos Quanto à setorização urbana, promoção da variedade de 

usos. 
Gestão participativa Participação Comunitária 

Ec
on

ôm
ic

a 

Gerenciais Suporte Econômico Dinâmica e fluxo de circulação, viabilidade econômica, 
geração de renda. 

 

 

 
 
 
 

 

   Parâmetros Problemas 
Ergonômicos REQUISITOS ATRIBUTOS 

    
Conforto ambiental Índices de ruído, insolação, ventilação e iluminação. 

Espaciais Níveis de Serviço Qualidade do pavimento, mobiliário, sinalização, etc. 
Condicionantes ambientais Clima, vegetação, iluminação natural, ventilação, etc. Físico-

ambientais Proteção de intempéries Elementos arquitetônicos (toldos, marquises,etc.) para 
proteção contra intempéries. 

Poluição visual Relativo a propagandas publicitárias. Informacionais/ 
visuais Paisagem urbana Imagem ambiental (identidade, estrutura e significado) 

Comunicacionais Relação com entorno 
(edificações) 

Relativo às edificações e entorno, estes influencia nas 
condicionantes ambientais (insolação, ventilação, iluminação) 

Segurança Pública Condição que determina o conforto e satisfação do usuário 
(sensação de segurança, proteção). 

Pontos Nodais Elemento que configura a paisagem urbana, pontos de 
condensação de fluxos, pessoas, informações. 
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Marcos Configura a paisagem urbana. 



Capítulo 6                                                               Requisitos para o sistema homem-atividade-vias de circulação 

 

 107 

Operacionais Manutenção Manutenção e conservação da via. 
Identidade Cultural Significados e valores culturais. 
Imaginário urbano Significados e imagem mental. 
Pregnância Capacidade de fixar-se na mente das pessoas. 
Legibilidade Coerência e clareza da paisagem. 

Cognitivo Identidade, estrutura e 
significado 

Aspectos relativos à paisagem urbana: 
Quanto à identificação de uma área, diferenciação e 
individualidade.  
Relativo à estrutura, ou seja, coerência do todo. 
E significado da imagem mental (prático ou emocional). 

Barreias sociais Quanto à discriminação e exclusão social. 
Psicossociais Segurança Pública Condição que determina o nível de conforto. 
Acessibilidade Autonomia dos pedestres Aspectos relativos à circulação do pedestre. 

Continuidade Continuidade do sistema de circulação 
Urbanístico Identidade Valores, significados. 

Gestão Participativa Participação popular. 
Necessidades dos  
Usuários 

Considerar as exigências e restrições dos usuários. 

Segurança Pública Índices de criminalidade. 
Iluminação Pública Quantidade, qualidade e luminância. 

Só
ci

o-
cu

ltu
ra

l 

Gerenciais 

Manutenção  Limpeza pública 

Naturais Impacto ambiental Índices de poluição, ruído e degradação ambiental. 
Impacto dos automóveis, relativo à poluição e freqüência. 

Físico-
ambientais 

Condicionantes ambientais Clima, ventilação, insolação e iluminação. 

A
m

bi
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ta
l 

Biológicos Infra-estrutura básica  Provimento de Luz, água, saneamento, etc. 
 

Comunicacionais Relação com entorno  Influência de edificações, bairros. 
Informacionais Sistema de Informação Quantidade e qualidade de informação. 

Pontos Nodais Pontos de condensação 
Diversidade de usuários Variedade de usuários, dinâmica urbana. 
Legibilidade Coerência Ec

on
ôm

ic
a 

Urbanísticos 
Paisagem Urbana A qualidade da paisagem potencializa a freqüência de 

usuários. 
    

 
 

   Parâmetros Problemas 
Ergonômicos REQUISITOS ATRIBUTOS 

     
Diversidade de usos e 
ocupação do solo 

Flexibilidade e variedade de usos (comercial, industrial, 
residencial e serviços) 

Pontos Nodais Quantidade e qualidade de pontos de condensação 
Marcos Presença de referencial externo que se destaca na paisagem. 
Áreas de lazer Quantidade, qualidade, conservação e localização. 
Área Pública – praça linear Quantidade, qualidade, conservação e localização. 
Descentralização Descentralização de usos (residencial, comercial, industrial). 

Urbanísticos 

Setorização urbana Variedade de usos do solo e flexibilidade do arranjo físico. 
Pavimento Qualidade, nível de conservação. 
Barreiras Obstáculos durante o percurso. 
Sinalização Legibilidade, compreensibilidade, visibilidade. 

De 
acessibilidade 

Dimensionamento Altura, largura e comprimento da via. 
Proteção contra 
intempéries 

Elementos para proteção contra intempéries (marquises, 
toldos, etc.) Físico-espaciais 

Conforto ambiental  Índices de ruído, iluminação, insolação e ventilação. 

 Tipologias arquitetônicas Variedade e relação com valores culturais (patrimônio, 
história, cultura). 

Fí
si
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Acidentários Segurança viária Índices de acidentes (tropeços, quedas, etc.) 
Diversidade de usuários Freqüência e tipos (homem, mulher, criança, idoso, etc.) de 

usuários. 
Segurança pública Índices de criminalidade. 
Identidade cultural Referência, identidade cultural. 
Atividades sociais Quantidade e variedade de atividade. 
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Psicossociais 

Descentralização de Quanto à promoção de atividades culturais em vários lugares 
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Atividades Culturais da cidade (bairros, centros, núcleo comunitário, etc.).  
Presença de pólos culturais. 

Identidade Significados, apreensão, percepção ambiental. 
Cognitivo Valores Culturais Significados e valores. 

Relação com entorno Violência urbana, depredação e pichação. 
Comunicacionais Características locais Aspectos e características locais (valores, significados, 

marcos). 
De 
acessibilidade 

Autonomia dos usuários Dinâmica e freqüência de usuários. 

Diversidade de uso e 
ocupação do solo 

Variedade e flexibilidade do arranjo físico. Índices de locação. 

Pontos nodais Pontos de condensação de pessoas, fluxos e atividades 
Atratores urbanos Pólos culturais, serviços e comerciais. 

Urbanísticos 

Marcos Pontos de referências, identidade, valores culturais. 
Gestão Participativa Participação popular. 

Gerenciais Educação ambiental Proteção ambiental através de medidas preventivas pela 
população. 

Vegetação urbana Quantidade de área verde, relação com traçado urbano, 
proximidade em áreas de grande fluxo de usuários. Naturais 

Condicionantes ambientais Ventilação, clima, insolação e iluminação. 
 

A
m

bi
en

ta
l 

Biológicos Proteção ambiental Impacto ambiental, índices de poluição. 
Freqüência de usuários Quantidade e dinâmica dos usuários. 
Diversidade de usos Variedade de usos (comercial, serviço, residencial) Psicossociais 
Atividades culturais Diversidade, atividades locais, cultura. 

Ec
on

ôm
ic

a 

Comunicacionais Relação com entorno  Proximidade com edificações e qualidade de serviços e 
comércios. 

     

   Parâmetros Problemas 
Ergonômicos REQUISITOS ATRIBUTOS 

     
Pavimento Qualidade e conservação da via de circulação. 
Mobiliário Quantidade, localização e qualidade do mobiliário. 
Dimensionamento Altura, largura e distâncias. 
Barreiras Presença de obstáculos. 
Continuidade Continuidade do sistema viário. 
Conexões Conexões entre quarteirões, ruas, etc. 

De 
acessibilidade 

Sinalização Visibilidade, legibilidade e compreensibilidade. 
Informacionais Sistema de Informação Quantidade, localização e funcionalidade. 
Comunicacionais Relação com entorno  (bairros, edificações, etc.) 

Proteção de intempéries Elementos arquitetônicos (brises, marquises, etc.) 
Físico-
ambientais Condicionantes 

Ambientais 
Clima, vegetação, insolação e iluminação. 

Dimensionamento Largura, altura e distâncias. 
Espaciais Pavimento Qualidade e conservação do pavimento. 

Diversidade de uso e 
ocupação do solo 

Variedade de usos (comercial, residencial, industrial e 
serviços) 

Descentralização Descentralização de usos (residencial, comercial, industrial). 
Pontos Nodais Quantidade, proximidade, variedade de pontos de 

condensação. 
Marcos Presença de referencial externo que se destaca na paisagem. 
Atratores urbanos Diversidade, quantidade e ordenamento de pólos de 

condensação (comércio, serviços, espaços público, etc.) 
Continuidade Continuidade do sistema de circulação. 
Áreas de lazer Quantidade, qualidade, conservação e localização. 

Urbanísticos 

Áreas Públicas Quantidade, qualidade, conservação e localização. 

Fí
si

co
-e

sp
ac

ia
l 

Acidentário Segurança viária Índices de acidentes e colisões. 
Atividades sociais Diversidade, quantidade e descentralização de pólos culturais. 
Diversidade de usuários Freqüência, quantidade e dinâmica dos usuários. 
Diversidade Cultural Variedade, significados e valores culturais (cultura, história, 

patrimônio, artesanato). 
Interações Dinâmica social. 

Vi
as

 d
e 

Ci
rc

ul
aç

ão
 P

úb
lic

a 
SO

C
IA

B
IL

ID
A

D
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Só
ci

o-
cu
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Psicossociais 

Redes Sociais  
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Identidade cultural Significados e valores da cultura. 
Cognitivo 

Marcos Pontos de referência 
Pontos Nodais Quantidade, qualidade e conservação dos pontos de 

condensação. Urbanísticos 
Atratores urbanos Quantidade, qualidade e localização de Pólos comerciais, 

industriais, residenciais e serviços. 
Relação com entorno  Limites e relação com entorno (bairros, edificações, áreas 

verdes, etc.) Comunicacionais 
Continuidade Continuidade 

Informacionais Sinalização Localização, legibilidade, visibilidade e compreensibilidade. 
 Sistema de informações Localização e relação com outros sistemas. 

Segurança Pública Índices de criminalidade. 
Gestão Participativa Participação popular Gerenciais 
Políticas públicas Políticas públicas voltada para cultura. 
Condicionantes 
Ambientais 

Clima, iluminação, ventilação e insolação. 

Naturais 
Proteção ambiental Impacto ambiental, índices de degradação ambiental, poluição 

e ruído. 
Infra-estrutura básica Quantidade, qualidade e localização (índices de poluição). A

m
bi

en
ta

is
 

Biológicos 
Limpeza pública Estado de conservação e manutenção das vias de circulação. 
Diversidade de usuários Freqüência e variedade de usuários. 

Comunicacionais Freqüência de usuários Fluxo de usuários. 
Urbanísticos Sistema de transporte Sistema de transporte integrado 

Gestão Participativa Participação popular,  
Iniciativas com vistas à 
cultura 

Incentivo à Cultura e atividades sócio-culturais. Ec
on

ôm
ic

a 

Gerenciais 

Viabilidade Econômica Geração de renda. 
 

No parâmetro de acessos e conexões, foram observados os seguintes problemas 

ergonômicos na dimensão físico-espacial: acessibilidade, urbanísticos, espaciais, cognitivos, 

informacionais, comunicacionais e operacionais. Para cada problema, são propostos requisitos 

no intuito de prover acessibilidade e continuidade viária. Já na dimensão sócio-cultural têm-se 

exigências relativas à característica dos usuários como também identidade e valores culturais, 

por exemplo, barreiras sociais, participação popular, relação com entorno, entre outros. As 

dimensões ambiental e econômica também influenciam no desempenho espacial e contribuem 

para o equilíbrio do sistema.  

Quanto ao conforto e imagem, foi observada maior quantidade de requisitos na 

dimensão sócio-cultural, refletindo, assim, a influência de fatores subjetivos e cognitivos para 

o conforto e imagem. Com relação à dimensão físico-espacial, nota-se que são requisitos que 

determinam o desempenho e condicionantes espaciais que proporcionam conforto e promoção 

da paisagem urbana. Na dimensão ambiental os requisitos são relativos aos condicionantes 

ambientais, relevantes para promoção de qualidade e conforto ambiental. Na esfera 

econômica, apresentam-se fatores que determinam à dinâmica urbana; influenciando, assim, o 

conforto e a imagem. 

No parâmetro de usos e atividades os requisitos identificados consistem em fatores para 

promoção da dinâmica urbana, como por exemplo, diversidade de usos e ocupação do solo, 
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presença de pontos de condensação, marcos, área de lazer, espaços públicos, descentralização 

de usos, entre outros. Estes correspondem à diversidade de usos e ocupação do solo e são 

relevantes, pois determinam à dinâmica e circulação local. Ressaltam-se, também, exigências 

com relação aos problemas ergonômicos de acessibilidade, pois são fundamentais para 

garantir uma diversidade de usos e atividades humanas. 

E o parâmetro de sociabilidade corresponde aos fatores que influenciam na vivência, 

nos valores culturais e senso comum dos usuários. No entanto, apesar do caráter subjetivo 

observam-se na dimensão físico-espacial requisitos relevantes, como por exemplo, pavimento, 

mobiliário, dimensionamento, barreiras, continuidade, diversidade de uso e ocupação, marcos, 

atratores, entre outros. Estes são fundamentais para prover condições de sociabilidade,  As 

dimensões ambientais e econômicas, por sua vez, correspondem aos fatores relevantes para o 

equilíbrio do sistema. 

A relevância do estudo consiste na abordagem sistêmica dos requisitos e da 

problemática ergonômica para cada dimensão urbana, de forma a apreender inter-relações da 

cidade de maneira integrada. Os requisitos contribuem, também, para a análise perceptual 

(envolve a estrutura física e perceptiva, para compreender a realidade e necessidades dos 

usuários) e a análise estrutural (para construir um quadro analítico estrutural de 

caracterização da área) do espaço urbano. Desta forma, podem-se mapear as problemáticas e 

as exigências para cada parâmetro urbano e, assim, contribuir para estabelecer e desenvolver 

diretrizes para projeto e adequação de espaços urbanos às necessidades dos usuários. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES 

A cidade é reflexo da apropriação espacial de uma sociedade. Como um sistema 

complexo e auto-organizado possui estrutura entrelaçada e interconectada, mas que, ao 

mesmo tempo, parece caótica e confusa. Num sentido amplo, extrapola uma conjunção de 

elementos urbanos, arquitetônicos, pessoas, lugares e paisagem, que conformam a dinâmica 

espacial e o funcionamento da cidade. 

O espaço urbano é configurado por elementos dinâmicos (usuário, economia, cultura, 

história) e estáticos (configuração espacial, elementos morfológicos) e as vias e caminhos são 

as conexões da teia urbana, configurada por elementos morfológicos e diferentes dimensões 

urbanas (físico-espacial, sócio-cultural, ambiental e econômico). Estas são, de fato, elementos 

importantes para o funcionamento de uma cidade, na medida em que são responsáveis pelo 

trânsito de pessoas e pela configuração e estruturação do espaço urbano. 

As atividades humanas são os fatores essenciais para o funcionamento da cidade. O 

espaço de circulação pública, como local de encontros e trocas, estabelece o convívio e a 

dinâmica social, sendo um dos principais locais públicos de uma cidade. Portanto, é 

necessário estar acessível a todos os usuários, na promoção da cidadania e qualidade de vida.  

Novos paradigmas são propostos com vistas ao fortalecimento destas conexões, que 

objetivam a promoção de um espaço habitável, acessível e adequado aos pedestres. Estes 

correspondem à promoção da diversidade urbana, da conexão de escalas espaciais e âmbitos 

da vida social.  Em contrapartida ocorrem críticas às intervenções e gestão urbana, geradas 

pela insatisfação dos usuários devido à falta de adequação do espaço as necessidades 

humanas.  

Assim, propõe-se que os projetos e intervenções urbanas devem inserir o usuário como 

requisito central, observando suas características, limites e necessidades. Para tanto, observa-

se a importância de requisitos ergonômicos, no que se refere ao ambiente construído, pois 

corresponde à interface entre o homem-atividade-ambiente. 

A importância da proposta consiste na identificação de parâmetros com vistas à 

promoção de um espaço mais habitável, sendo necessário inseri-los como atributos chave para 

projetos urbanos, incluindo, de forma efetiva, as dimensões urbanas como elementos 

fundamentais para análise, design e projeto de espaços urbanos.  
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Com efeito, na maioria dos estudos sobre ergonomia do ambiente construído, observam-

se, apenas, requisitos quanto a acessibilidade (presença de rampas, obstáculos, corrimões), 

conforto (ruído, iluminação, ventilação, etc.), conforto (iluminação, insolação, ventilação, 

ruído, etc.) e percepção ambiental (cognição, paisagem, etc.). Deste modo, no que se refere 

aos estudos urbanos, apresenta-se insuficiente, pois responde apenas questionamentos e 

problemas imediatos, mas não em longo prazo. 

O desenvolvimento de requisitos propostos para o projeto de vias de circulação pública, 

está direcionado para fatores a serem considerados na adequação do espaço urbano. Sendo 

relevante para compreensão das inter-relações e conexões entre as dimensões urbanas (físico-

espaciais, sócio-culturais, ambientais e econômicas).  

Ao desconsiderar a complexidade urbana, conexões e diversidade estabelece-se uma 

visão simplista, distanciada da cidade real. Deste modo, é necessário perceber e inserir em 

estudos e projetos urbanos, suas dimensões, escalas e elementos que o configuram, para 

entender a cidade e intervir na sua adequação a partir do momento que se observam as suas 

conexões e inter-relações. 

A proposta contribui, também, para instituir parâmetros de avaliação da qualidade 

ambiental urbana dos espaços de circulação. Deste modo, percebe-se uma mudança de 

paradigma em que a acessibilidade é um requisito básico e inicial na promoção de um espaço 

adequado. Observam-se fatores relevantes tais como atratividade, conectividade, conforto 

ambiental, continuidade, entre outros e estes, correspondem a fatores chave para um ambiente 

urbano habitável. 

A ergonomia do ambiente construído deve adotar uma visão ampla e sistêmica do 

espaço urbano, através do reconhecimento das dimensões urbanas (físico-espacial, sócio-

cultural, ambiental e econômica). Sendo necessário criar um novo olhar destituído de uma 

visão simplista e imediata. 

A relevância do estudo contribui para as áreas da ergonomia, do design e do 

planejamento urbano e, também, para a aplicabilidade da ergonomia do ambiente construído 

em espaços urbanos, pois atua sobre a interface homem-atividade-ambiente, correspondente à 

dinâmica da cidade (homem, atividade) e aos aspectos físico-espaciais (ambiente). 

A utilização da teoria dos sistemas complexos e auto-organização são consideradas para 

a representação e estudo do ambiente urbano. Assim, a ergonomia do ambiente construído 
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aplicada ao urbano, deve inserir a teoria da complexidade como um dos campos a serem 

analisados. 

Quanto às limitações do trabalho destacam-se a dificuldade em atuar sobre ambientes 

complexos e compreender seus diversos elementos, como também, a escassez da literatura 

sobre ergonomia do ambiente construído.  

Como uma temática bastante abstrusa (pois envolve fatores, elementos e hierarquias do 

espaço urbano), considera-se fundamental a utilização de requisitos que demonstre as relações 

entre as dimensões urbanas para as vias de circulação, contribuindo para uma nova 

abordagem da ergonomia do ambiente construído.  

7.1 Perspectivas Futuras 

Esta proposta permite gerar novas pesquisas e estudos futuros sobre o tema, como 

também, contribuir para a fundamentação de uma base conceitual em ergonomia do ambiente 

construído. 

O prosseguimento e efetivação do trabalho está direcionado através da identificação das 

variáveis projetuais para as vias de circulação e/ ou espaço urbano, no intuito de prover 

parâmetros e requerimentos para adequação e garantia de espaços habitáveis. Como também, 

instituir atributos e/ou mecanismos para mensuração e quantificação das variáveis, podendo 

desenvolver instrumentos para análise e avaliação do ambiente construído e construir 

diretrizes para projeto e desenho urbano. 

Os resultados obtidos apontam, também, para perspectivas futuras sobre estudos do 

ambiente construído a partir da ótica da teoria da complexidade, esta se apresenta como uma 

das áreas a serem aprofundadas em estudos urbanos. A compreensão das inter-relações entre o 

usuário e o ambiente pode gerar pesquisas sobre a evolução e apropriação espacial.  

Assim, a continuidade e aprofundamento deste trabalho contribuirão para o desenho 

urbano, planejamento e gestão urbana. Na medida em que, se identificam e caracterizam as 

diretrizes e parâmetros para promoção da cidadania e do bem-estar social, nas intervenções e 

planejamento urbano. 
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