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RESUMO 

A urbanidade trata do modo como espaços da cidade acolhem as pessoas. Neste trabalho, 
apresenta-se uma discussão acerca de parâmetros para a avaliação da urbanidade voltado a 
analisar a inserção urbana de corredores de ônibus, com base na conjugação das 
características qualitativas do espaço urbano dentro da área de influência de infraestruturas 
de promoção da mobilidade urbana. O conjunto de parâmetros propostos tem por objetivo 
auxiliar as análises sobre hospitalidade do lugar. Através da revisão do conceito de 
urbanidade e do levantamento de fatores que possam modificar e/ou promover ou até 
mesmo melhorar a receptividade dos usuários dessas infraestruturas e seu entorno. A 
utilização do conjunto preceito apresentado permitirá analisar a urbanidade dentro de um 
recorte urbano e propor diretrizes para sua melhoria, como estudo de caso inicial, adotou-se 
um trecho do Eixo Anhanguera na cidade de Goiânia, considerado um dos pioneiros na 
implementação dos Sistemas BRTs 
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O CONCEITO DE URBANIDADE NA INSERÇÃO URBANA DE SISTEMAS 
BRT: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS 

PARA ANALISE DA URBANIDADE 

1. Introdução 

O conceito de urbanidade está relacionado ao modo como espaços da cidade acolhem as 
pessoas. Espaços com urbanidade são espaços hospitaleiros. Aguiar (2012) entende que o 
termo urbanidade refere-se a uma cidade ou um lugar que acolhe ou recebe as pessoas com 
civilidade, com polidez, com cortesia. Ao descrever urbanidade, enquanto uma característica 
inerente ao espaço urbano, torna-se necessário relacionar o termo aos conceitos de 
mobilidade e acessibilidade urbana que permeiam o planejamento urbano das cidades 
contemporâneas. 

Segundo o Ministério das Cidades (2006), mobilidade urbana é um atributo das cidades, 
tratando da facilidade dos deslocamentos de pessoas e bens na estrutura urbana. Estes 
deslocamentos são feitos por meio de veículos, vias, e toda a infraestrutura que possibilita o 
ir e vir cotidiano, resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a 
cidade.  

Já a acessibilidade urbana relaciona-se a facilidade de acesso, é o maior ou menor grau de 
facilidade com o que se atingir bens de consumo desejados, serviços e atividades no espaço 
urbano. Conforme definição da ABNT (2015), “a condição de alcance para utilização à 
percepção e ao entendimento para utilização e além dos espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes e sistemas e meios de comunicação, 
também cita, os meios de informação e seus sistemas e tecnologias, bem como outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural”. 

Com as recentes discussões acerca do tema e a mudança de paradigma no planejamento 
urbano atual, a política Nacional de Mobilidade Urbana, materializada na Lei de Mobilidade 
(Lei nº 12.587/2012) define a “prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre 
os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado”.  Atualmente a priorização do transporte coletivo através da implantação de 
sistemas BRTs, o qual se utilizam da segregação do tráfego por meio da construção de 
corredores exclusivos à circulação do transporte coletivo por ônibus, surge como uma 
solução mais acessível, no âmbito econômico, para a promoção da mobilidade. Porém, a 
adoção de tais sistemas alteram a configuração urbana da região afetada, modificando e até 
ampliando suas dinâmicas de interação, mudando aspectos no desenho urbano, uso e 
ocupação do solo, incentivo ao adensamento de áreas próximas, acessibilidade, alterações 
socioeconômicas. 
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Para mitigar os impactos advindos da implantação dessas infraestruturas, as condições de 
urbanidade local e a articulação com seu entorno, é necessário que estas infraestruturas, 
tenham sua inserção no tecido urbano feita com base em um projeto que requalifique e 
integre o empreendimento a sua adjacência.  

Assim, este artigo tem o objetivo de contribuir com a discursão acerca da urbanidade em 
infraestruturas de transporte coletivo, identificando e analisando os fatores que auxiliam e 
interferem no alcance do objetivo de tornar as áreas de influência de corredores exclusivos 
de ônibus lugares mais hospitaleiros aos seus usuários. Por meio da análise de um trecho do 
Eixo Anhanguera na cidade de Goiânia, os indicadores de urbanidade buscam compreender 
o atual cenário da urbanidade dentro da área analisada. 

2. Ponderações sobre os conceitos de Urbanidade, Hospitalidade e Vitalidade 

O conceito de urbanidade está relacionado ao modo como espaços da cidade acolhem as 
pessoas, portanto, está intrinsicamente ligado ao conceito de hospitalidade urbana. Segundo 
Ferraz (2013) a hospitalidade envolve relação humana com o lugar, ou com o espaço. Dessa 
forma, a hospitalidade urbana pode ser definida como o ato de recepcionar pessoas no meio 
urbano, de forma a garantir uma somatória de sensações de bem-estar e de acolhimento 
provenientes de qualidades urbanísticas do espaço. 

Grinover (2016) defende que o conceito de urbanidade é atributo da cidade, do espaço 
urbano e deve reconhecer o papel da cidade na experiência e na produção da vida social. 
Assim, pode-se afirmar que espaços com urbanidade são espaços hospitaleiros, 
consequentemente hospitalidade urbana e urbanidade são conceitos análogos. Logo, é 
possível referir-se a urbanidade como a relação entre as diferentes escalas do espaço 
público, e a partir do desenho urbano e dos mobiliários, equipamentos e infraestruturas 
urbanas, definir a contribuição destes elementos a condição de urbanidade e hospitalidade 
das cidades na medida em que cada um destes fatores influenciam na qualidade da urbe. 

Jacobs (2000) defende que o grau de urbanidade de uma cidade depende intrinsecamente 
do grau de vitalidade urbana ali presente. A autora propõe que a dimensão estrutural da 
urbanidade tende a estar relacionada com a vitalidade dos espaços, entendida como a 
presença maior ou menor de pessoas. Para a autora, as ruas e calçadas são os órgãos vitais 
de uma cidade, pois é nelas que se dá toda a integração e convivência de uma sociedade, 
sendo que os principais protagonistas do uso e ocupação das ruas e calçadas são as pessoas. 
Portanto, a morfologia das vias e as infraestruturas de promoção da mobilidade e 
acessibilidade urbana devem ir de encontro aos elementos promovedores da vitalidade 
urbana. 

Para Jacobs (2000) a urbanidade é um conjunto de características e qualidades dos lugares 
aliado a presença e a apropriação das pessoas. A autora demonstra que o uso de um local 
está relacionado à sua morfologia, a qual pode potencializar a presença de usuários, 
defendendo que há estratégias de manipulação do espaço que podem ser adotadas para 
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promover o uso ativo do ambiente, destacando os pontos que podem tornar as ruas e 
calçadas (in)seguras e os perigos da escassez de diversidade. 

2.1. Mobilidade e Urbanidade 

De acordo com Vasconcelos (2001) o conceito de mobilidade por ser entendido como a 
“habilidade de movimentar-se, em decorrência de condições físicas e econômicas”. Porém, é 
importante destacar que o conceito de mobilidade urbana deve ir além da simples medida 
dos deslocamentos, faz-se necessário incluir aspectos qualitativos do fenômeno, deve-se 
levar em consideração a oferta do sistema de circulação, constituída pelas vias, veículos, e 
estrutura urbana. Já a acessibilidade urbana, relaciona-se a facilidade de acesso, é o maior 
ou menor grau de facilidade com o que se atingi bens de consumo, serviços e atividades no 
espaço.  

Segundo Grinover (2016) a acessibilidade, enquanto capacidade de o meio proporcionar 
acesso, está centrada no ambiente. Já a mobilidade está associada a capacidade de a pessoa 
deslocar-se no ambiente e atuar nele, centra-se na pessoa. Assim, a mobilidade e a 
acessibilidade urbana constituem elementos fundamentais do espaço urbano, torna-se a 
condição básica para a promoção da equidade dos espaços urbanos. A urbanidade está 
diretamente ligada a diversidade de modos de transporte e deslocamento. 

Os estudos de Jacobs (2000) defendem que a vitalidade urbana está intimamente ligada a 
concentração de pessoas, referindo-se a alta densidade e ao uso misto do solo a mobilidade 
também possui uma relação intrínseca com a densidade urbana. A mobilidade urbana 
interfere no uso do solo, assim como o uso do solo delimita a demanda por este tipo de 
infraestrutura. 

Infraestruturas que visam a promoção da mobilidade urbana devem promover a segurança 
aos deslocamentos, principalmente para pedestres e ciclistas. Proporcionando a 
caminhabilidade dos percursos com segurança, estará contribuindo para a vitalidade urbana, 
ao oferecer espaços mais hospitaleiros.  

3. Fatores para definição de ferramentas de análise da Urbanidade 

A urbanidade é um conceito complexo e multifacetado que surge a partir da interação entre 
diversos padrões sociais e espaciais. Está fortemente ligado ao conceito de vitalidade 
urbana, como visto nos estudos feitos por Jacobs (2000). Assim, é possível relacionar com os 
diversos fatores que de alguma maneira causam ou induzem maior vitalidade urbana. A 
autora relaciona três fatores influenciadores da hospitalidade e condicionantes da vitalidade 
urbana: 

 Uso seguro da calçada: Jacobs (2000) relaciona o uso seguro da calçada com a 
sensação de cidade segura, o que a autora chama de “olhos da rua” que remete a 
permeabilidade visual. Assim, é importante que as calçadas sejam vivas, ou seja, 
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frequentadas por seus moradores e observadas por eles. Para atrair as pessoas para as 
calçadas é preciso que se tenha atrativos, por exemplo, um comércio local bem variado. 

 Densidade: maiores quantidades de pessoas, usos e área construída, estão 
diretamente relacionadas a maior quantidade de pessoas interagindo nas ruas. Neste ponto, 
Jacobs (2000) chama a atenção para a necessidade de adequação entre a quantidade de 
pessoas e o tamanho dos espaços públicos, propondo que as praças e parques de bairro 
sejam criados em áreas que possuam densidade suficiente para alimentá-las.  

 Dimensão das quadras: as quadras devem ser curtas, isso gera alternativas de 
percursos e possibilita que os fluxos se distribuam por ruas. Quadras longas dificultariam o 
acesso de pedestres a ruas vizinhas, por outro lado, permitiriam acesso a várias direções 
dentro de limites razoáveis de distância. 

Com relação a indicadores de densidade Berghauser pont e Haut (2009) estabelecem uma 
série de unidades espaciais para a construção de um índice de densidade. Os autores criam 
vários parâmetros para a definição de um indicador de densidade urbana dos quais destaca-
se um item em especial que trata da permeabilidade visual. 

 Open Space Ratio – OSR (Índice de Espaços Abertos):  mede a proporção entre as 
áreas não construídas e a área total construída (Figura 1). É uma medida que relaciona o 
espaço não construído com os espaços construídos. 

Figura 1: Spaciousness 

 
Fonte: BERGHAUSER PONT; HAUPT (2009) 

O ITDP (2016), Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, baseado em estudos 
críticos referentes às políticas urbanas implementadas a partir dos anos 1950, cria o “Índice 
de Caminhabilidade” (walkability em inglês), o qual foca nas condições do espaço urbano 
vistas sob a ótica do pedestre. Em linhas gerais, o índice pode ser definido como a medida 
em que as características do ambiente urbano favorecem a sua utilização para 
deslocamentos a pé. O índice de Caminhabilidade proposto pelo ITDP é composto por 21 
indicadores agrupados em seis diferentes categorias. Cada uma delas incorpora uma 
dimensão da experiência do pedestre (Tabela 1). 
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Tabela 1: Parâmetros para o Índice de Caminhabilidade 

 
 

Calçada 

Calçada incorpora a dimensão de caminhabilidade relativa à 
infraestrutura e às condições físicas do passeio e da superfície onde o 
pedestre caminha. Esta categoria inclui quatro indicadores: 
• Tipologia da rua; 
• Material do piso; 
• Condição do piso; 
• Largura. 

Sistema de 
Pontuação: 

 
 
Pontuação 3 
(pontuação 
máxima): conceito 
“ÓTIMO” 
 – Prognostico: 
Manutenção e 
aperfeiçoamento 
 
 
 
Pontuação 2 até 
2,9: conceito 
“BOM” 
– Prognostico: 
Intervenção 
desejável, ação a 
médio prazo 
 
 
 
Pontuação 1 até 
1,9: conceito 
“ACEITÁVEL” 
– Prognostico: 
Intervenção 
prioritária, ação a 
curto prazo 
 
 
 
Pontuação 0 até 
0,9: conceito 
“INSUFICIENTE” 
– Prognostico: 
Intervenção 
prioritária, ação 
imediata 

 
 

Mobilidade 

Mobilidade está relacionada à disponibilidade e acessibilidade a formas 
de transporte sustentável, nominalmente transporte de média e alta 
capacidade e infraestrutura cicloviária. Mede também a permeabilidade 
da malha urbana através do indicador Dimensão das Quadras. 
• Dimensão das quadras; 
• Distância do transporte de média e alta capacidade; 
• Rede cicloviária. 

 
 
 

Atração 

Inclui indicadores relacionados a características de uso do solo que 
influenciam a atratividade do deslocamento para o pedestre. Eles 
avaliam atributos das edificações e outras condições que podem ter um 
impacto decisivo na intensidade do uso das rotas de pedestres e na sua 
distribuição ao longo do dia ou semana: 
• Fachadas fisicamente permeáveis; 
• Fachadas visualmente permeáveis; 
• Usos mistos; 
• Uso público diurno e noturno. 

 
 

Segurança 
pública 

A categoria Segurança Pública é composta por três indicadores relativos 
ao tema. Outros indicadores comumente associados à segurança no 
espaço público, como transparência das fachadas, encontram-se 
contemplados na categoria Atração. 
• Iluminação; 
• Fluxo de pedestres diurno e noturno; 
• Incidência de crimes. 

 
 

Segurança 
viária 

Agrupa indicadores referentes à segurança de pedestres em relação ao 
tráfego de veículos motorizados, assim como itens relacionados à 
acessibilidade universal. Esses estão relacionados a riscos de colisões e 
fatalidades.  
• Travessias; 
• Velocidade máxima permitida de veículos motorizados; 
• Atropelamentos. 

 
 
 

Ambiente 

Agrupa indicadores relacionados a aspectos ambientais que possam 
afetar as condições de caminhabilidade de um espaço urbano. Esses 
indicadores estão relacionados a aspectos de conforto e a condições 
ambientais: 
• Sombra e abrigo; 
• Qualidade do ar; 
• Poluição sonora; 
• Coleta de lixo e limpeza. 

Fonte: ITDP (2016). 
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O Índice de Caminhabilidade criado pelo ITPD é constituído por indicadores que permitem 
avaliar o grau de hospitalidade urbana que a área de estudo avaliada oferece aos pedestres, 
podendo oferecer diretrizes para a melhoria da urbanidade na área levantada. 

Outro parâmetro para a avaliação da urbanidade é o Plano Diretor Estratégico (PDE) do 
Município de São Paulo, promulgado em agosto de 2014, incorporou diversas inovações 
urbanísticas para orientar a organização do espaço urbano, dentre os parâmetros criados, 
destaca-se o conceito de “Fachadas Ativas”. O conceito de fachadas ativas tem por intuito: 

Promover usos mais dinâmicos dos passeios públicos em interação com atividades 
instaladas nos térreos das edificações, a fim de fortalecer a vida urbana nos espaços 
públicos. Evitar a multiplicação de planos fechados na interface entre as construções e o 
passeio público. (SÃO PAULO, 2014) 

A ideia central deste instrumento é promover a urbanidade nos eixos de transformação 
urbana, calçadas vibrantes com fachadas ativas fomentam a economia local, pois 
encorajariam pedestres a frequentar o comercio e os serviços, contribuindo para a vitalidade 
das comunidades, pois proporcionam oportunidades para a interação social. 

Além dos fatores já citados como essenciais a definição de indicadores de urbanidade, faz-se 
necessário também avaliar a cobertura vegetal do recorte urbano em análise.  Para Lima 
(1994), arborização urbana refere-se aos elementos vegetais de porte arbóreo dentro da 
cidade, tais como árvores plantadas, inclusive em calçadas. Planejar a arborização é 
indispensável para o desenvolvimento urbano, pois a arborização é fator determinante da 
salubridade ambiental, exerce influência direta sobre o bem-estar do homem. Além de 
contribuir à estabilização climática, enriquece visualmente o ambiente pelo variado colorido 
que exibe. Assim, a arborização urbana é indispensável para a avaliação da urbanidade. 

3.1 Definição de Parâmetros para análise da Urbanidade  

Entende-se que a inserção urbana de infraestruturas que tenham por objetivo promover ou 
melhorar a mobilidade urbana, deva vir acompanhada de um plano de implantação que 
incluía a observância da requalificação do meio onde está inserido tal equipamento para que 
este se torne um ambiente acolhedor aos seus usuários, como é o caso dos sistemas BRTs, 
os quais vem sendo adotados por diversas cidades como uma solução economicamente mais 
viável para a resolução de problemas relativos ao deslocamento de pessoas.   

Para que estes corredores exclusivos de transporte coletivo sejam implementados são 
necessárias alterações no desenho urbano, com sua inserção surgem alterações na 
organização do espaço, a malha urbana sofre alterações significativas, tais como a alteração 
no sentido de vias, alargamento de algumas ruas, entre outros. 

Portanto, é preciso garantir que a implantação de um equipamento deste porte contribua de 
forma positiva para a urbanidade da área onde está ou será inserido. Assim, a criação de 
Indicadores de Urbanidade tem por objetivo avaliar infraestruturas de mobilidade já 
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inseridas no tecido urbano ou até mesmo projetos de implantação destes sistemas, 
identificando problemas e sugerindo diretrizes para adequação do espaço. 

Tendo em vista todos os parâmetros levantados como instrumentos capazes de auxiliar na 
promoção da urbanidade, identificou-se um conjunto de indicadores que podem constituir 
um instrumento para a avaliação da Urbanidade (tabela 2). Optou-se por dividir os 
indicadores em seis grandes áreas de análise, a saber: calçada, acessibilidades: atratividade, 
densidade, segurança viária, ambiente. Assim, criou-se a tabela 2 como um esboço 
preliminar de instrumentos apara a avaliação da Urbanidade. 

Ao analisar os itens definidos acima pretende-se ter um cenário acerca da hospitalidade 
urbana da área analisada, promovendo assim um diagnóstico da urbanidade desta região 
identificando seus pontos bons e ruins e, caso seja necessário, propor diretrizes especificas 
para a melhoria dos itens que estejam insuficientes. 

Tabela 2: Parâmetros de Analise de urbanidade. 

PARÂMETRO ITENS A SEREM ANALISADOS OBJETIVOS 

 
 

Calçada 

- Material do piso (aplicação de 
material adequado); 
- Condição do piso; 
- Inclinação do passeio 
- Dimensionamento adequado (Faixa 
livre, Faixa de serviço, Faixa de 
transição) 

Será analisado parâmetros que tenham relação 
direta com as condições físicas do passeio por onde 
o pedestre circula, tais como: a estrutura da via, a 
situação do piso da calçada, se o material aplicado 
está adequado, dimensionamento correto do 
passeio (a calçada deve ser composta por uma faixa 
livre de qualquer interferência, onde transitam os 
pedestres. Ocupação da calçada e presença espaços 
livre de obstáculos para transito de pedestres O 
mobiliário urbano, tais como os canteiros, as árvores 
e os postes de iluminação ou sinalização, deve ser 
alocado na faixa de serviço 

 
 

Acessibilidades 

- Dimensão das quadras; 
- Conectividade de caminhos 
- Eixo cicloviário  
- Oferta de Mobiliário urbano 
- Rebaixos de meio fio para a travessia 
de pedestres; 
- Piso tátil 
- Ausência de obstáculos e desníveis  
- Situação das paradas de Transporte 
Coletivo e distancias mínimas. 

Analisar os itens que influenciam no deslocamento 
do pedestre. Os parâmetros a serem mensuras são: 
dimensão das quadras, continuidade de caminhos, 
esquinas, faixa de travessia de pedestres, e a oferta 
e condições dos mobiliários urbano. Obstáculos e/ou 
desníveis que diminuam ou inviabilize a circulação 
Quantidade e Estado de conservação. 

 
 

Atratividade 

-  Fachadas ativas (comerciais, 
residenciais, permeabilidade visual, 
relação público/privado) 
-  Uso do solo; 
-  Uso público diurno e noturno. 
- Fluxo de pedestres 

Analisar a vitalidade urbana do espaço, verificar o 
uso de fachadas ativas (se o lugar analisado 
promove a interação das pessoas com os edifícios), o 
uso de ocupação do solo, bem como o fluxo de 
pedestres no período diurno e noturno 
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PARÂMETRO ITENS A SEREM ANALISADOS OBJETIVOS 

 
 

Densidade 

 
- Permeabilidade Visual e Física 
- Densidade construtiva (gabaritos) 
- Espaços abertos 

Refere-se à relação entre o espaço construído e o 
não construído. Itens avaliados: gabaritos das 
edificações, espaços abertos e permeabilidade 
(Permeabilidade Visual – alcance visual nos espaços, 
que se refere ao fato de os espaços serem 
convidativos a circulação de pessoas; 
Permeabilidade Física – facilidade com que as 
pessoas podem acessar o espaço e se locomover 
dentro deles) 

 
 

Segurança urbana 

- Iluminação pública; 
- Delimitação entre espaços públicos e 
privados 
- Travessias segura (semáforo para 
pedestre, faixa elevada); 
- Sinalização informativa; 
-  Velocidade máxima permitida de 
veículos motorizados; 
- Presença de Moderadores de trafego  

Refere-se ao desenho urbano e a segurança dos 
deslocamentos. Analisar itens que promova a 
segurança viária do pedestre, identificando se na 
região há travessias seguras com semáforo 
temporizado para pedestres e/ou faixas de pedestre 
elevadas, sinalização informativa, e se há algum 
instrumento de controle da velocidade 

 
 

Ambiente 

-  Sombra e abrigo; 
- Vegetação; 
- Qualidade do ar; 
- Poluição sonora; 
- Poluição Visual; 
- Coleta de lixo e limpeza. 
- Drenagem de águas pluviais 

Refere-se a presença/ausência de vegetação. Analisa 
as condições da cobertura vegetal existentes nos 
percursos. Sensação de sombra e abrigo. Qualidade 
visual (poluição), limpeza do lugar, presença de 
elementos para coletar de aguas pluvial. 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

4. Estudo de caso  

Como forma de validar os indicadores de urbanidade desenvolvidos, optou-se por aplica-lo a 
um caso específico, ou seja, o Eixo Anhanguera em Goiânia-Go. O Eixo Anhanguera foi 
implantado ao longo da Av. Anhanguera no final da década de 70, através da segregação da 
via para circulação exclusiva do transporte coletivo junto ao canteiro central, e funciona 
como um eixo estruturante para o transporte público. Seu percurso liga a capital a outras 
cidades da região metropolitana. O trecho de análise está compreendido entre a Praça dos 
Bandeirantes (Setor Central) e o Terminal da Praça da Bíblia (Setor Leste Universitário) 
(Figura 2).   
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Figura 2: Trecho de Analise. Praça do Bandeirantes até o Terminal Praça da Bíblia em Goiânia-GO. 

 
Fonte: Google maps, modificado pelos autores (2017) 

4.1 Calçadas 

Não há padronização de materiais usados na pavimentação, a maioria das calçadas é 
revestida de concreto moldado in loco ou de bloco de concreto intertravado, o estado de 
conservação dos passeios em sua maior parte é regular ou ruim, boa parte das calçadas está 
danificada, e até falta da pavimentação em alguns trechos. Com relação a dimensões da 
calçada, a maior parte do percurso possui cerca de 5m de largura, a menor dimensão 
encontrada para calçada foi de 2,50m no trecho próximo à praça Botafogo e a maior 
dimensão foi 6,50m. 

Figura 3: Calçadas na Avenida Goiás em Goiânia-GO.  

 
Fonte: os autores (2017) 

No trecho entre a Av. Goiás e Av. Araguaia há grande concentração de ambulantes e 
camelôs (Figura 3), os quais usam a calçada para expor suas mercadorias. Há trechos em que 
parte da calçada foi transformada em estacionamento dos comércios, o que diminui a 1,20m 
a faixa de circulação. Não há definição de faixa de serviços (bancos, lixeiras, arvores), porém, 
os mobiliários e vegetações estão próximos ao meio fio e ocupam trecho de 0,80m a 1,00m.  
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4.2 Acessibilidade 

As dimensões das quadras não seguem padronização. A quadra mais estreita mede cerca de 
80m de comprimento, e a mais longa cerca de 200m o que é considerado aceitável para 
deslocamentos a pé de acordo com o estabelecido pelo Índice de Caminhabilidade do ITDP. 
Há boa conectividade pelas faixas de pedestres, as quais, em sua maioria, são semaforizadas 
na região próxima a Av. Goiás (Figura 4). Porém, a conectividade dos caminhos é menor nas 
quadras mais afastadas da região central (próximas à Terminal Praça da Bíblia). Nesta região 
não existem faixas de pedestres ligando todas as quadras. Os rebaixos de meio fio e as 
condições de pavimentação das calçadas atrapalham a conectividade dos caminhos. 

Figura 4: Conectividade de caminhos e situação dos rebaixos para pedestre na Avenida Anhanguera 
em Goiânia-GO. 

 
Fonte: os autores (2017) 

Não há piso tátil nas calçadas em toda a extensão do trecho analisado. Há rebaixo de meio 
fio em todas as calçadas do trecho, porém, estes foram executados em desacordo com as 
normas de acessibilidade universal e/ou com o uso de material inadequado. O trecho 
analisado possui 2,5km e possui quatro estações de embarque ao longo do percurso, as 
quais estão localizadas em média a uma distância de 500m.  As estações de embarque e 
desembarque do Eixo Anhanguera estão em estado de conservação regular, algumas 
estações estão com os pisos danificados. Há rampas de acesso para PNE em todas as 
estações. 

Figura 5: Estações de embarque no Eixo Anhanguera, em Goiânia-GO. 

 
Fonte: os autores (2017) 
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4.3 Atratividade 

A comunicação entre o nível térreo dos prédios, a calçada e a rua em frente é feita na maior 
parte do trecho por meio de comércios localizados nos térreos dos edifícios. Há dois padrões 
diferentes na região de análise. O primeiro é o trecho que se estende entre a Praça do 
Bandeirante e a Praça Botafogo com padrão de uso comercial, mesmo os edifícios 
residenciais possuem o térreo comercial. Já o trecho correspondente entre a Praça do 
Botafogo e o Terminal Praça da Bíblia possui padrão de uso comercial e misto, com fachadas 
mais afastadas da testada do lote e com pouca interação com o espaço público (Figura 6). 

Figura 6: Mapa de uso do solo e fachadas ativas 

 
Fonte: própria (2017) 

O fluxo de transeuntes é predominantemente diurno, período em que os comércios estão 
em funcionamento. Durante a noite a circulação de pessoas é menor, e a movimentação de 
pedestres concentra-se próximo a instituições de ensino. A maior parte dos comércios 
funcionam entre 7:00 e 19:00 horas. Existe um ponto para aluguel de bicicleta no 
cruzamento da Av. Goiás com a Av. Anhanguera, porém não há conexão com redes 
cicloviárias.  

4.3 Densidade 

Densidade construída predominante é de até 3 pavimentos, ou seja, não possui alta 
densidade construída. Na maior parte das construções não há recuos. Analisando o mapa de 
uso do solo juntamente com o Mapa de Gabaritos (Figura 7), nota-se que que as fachadas 
que possuem permeabilidade tanto visual quanto física são edificações consideradas com 
Fachadas Ativas. 
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Figura 7: Mapa de Gabaritos 

 
Fonte: própria (2017) 

4.4 Segurança Viária 

No trecho que corresponde a área mais central (extensão entre a Av. Goiás até o 
cruzamento com a Av. Paranaíba) a iluminação pública é presente, os postes estão 
localizados no canteiro central junto a grade de segregação do Eixo Anhanguera, dispostos 
há 30m de distância entre os postes. Já na extensão do cruzamento com a Alameda Marginal 
Botafogo até o Terminal Praça da Bíblia, a iluminação pública é mais espaçada, cerca de 50m 
de distância entre os postes (Figura 8). O maior problema da sinalização está na falta de 
manutenção. 

Figura 8: Iluminação pública e travessia de pedestres Eixo Anhanguera em Goiânia-GO. 

 
Fonte: os autores (2017) 

As travessias entre as quadras entre a praça dos Bandeirantes e a Av. Paranaiba possuem 
faixa de pedestre com semáforo temporizado, no trecho restante até o Terminal existem 
faixas de pedestres sem semáforo. Não há faixas elevadas para a travessia segura e 
acessível. A velocidade máxima permitida no Eixo Anhanguera é de 40km/h na área central, 
nos demais trechos não há sinalização de velocidade. Não há moderadores de tráfego na 
área analisada.   

A sinalização informativa, tanto para quem circula a pé quanto para motoristas, está mais 
presente no trecho central e no entorno do Terminal, nos demais trechos a sinalização 
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limita-se a placas de identificação com o nome da rua ou avisos de proibido estacionar 
(Figura 9). 

Figura 9: Sinalização no Eixo Anhanguera em Goiânia-GO. 

 
Fonte: os autores (2017) 

4.6 Ambiente 

A região analisada possui arborização em todo extensão, porém, não há padronização de 
espécie, porte, etc. A coleta de lixo é feita diariamente no período noturno, isto evita o 
acumulo excessivo de lixo dado ao alto fluxo de pessoas durante o dia. Não há padronização 
das fachadas e há intensa poluição visual por parte dos comerciantes com anúncios. 

5. Considerações Finais 

A urbanidade emerge como um parâmetro maior na avaliação da qualidade dos lugares. A 
urbanidade é resultado da articulação de uma série de fatores, tais como: acessibilidade, 
densidade, uso do solo, circulação de pessoas, calçadas, janelas. A urbanidade é algo 
material, palpável, visível e não deve ser negligenciada no planejamento urbano. Tornar os 
espaços urbanos mais acolhedores e acessíveis torna-se imprescindível ao planejamento, 
portanto faz-se necessária a elaboração de políticas públicas de transporte que propiciem 
maior urbanidade aos espaços no qual os sistemas de transporte estão inseridos. 

Os eixos de transporte não podem ser barreiras ao pedestre, com base nas análises e nos 
conceitos de urbanidade é possível afirmar que a inserção urbana de infraestruturas para a 
promoção da mobilidade, como o caso do BRT Eixo Anhanguera, por si só não torna 
hospitaleiro o espaço no qual foi inserido, sendo necessário haver plano de diretrizes que 
possam adequar as adjacências desses Eixos de transporte aos conceitos de hospitalidade 
urbana. 

No trecho do Eixo Anhanguera em análise foi possível identificar pontos positivos como a 
largura das calçadas, a presença de rebaixos de meio-fio em esquinas e travessias para 
pedestres sinalizadas e semaforizadas, fachadas ativas em boa parte do percurso. Porém, as 
calçadas não estão dimensionadas de maneira correta, com as faixas de serviços e de livre 
circulação claramente identificadas. As calçadas necessitam de padronização de materiais, 
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inserção de piso tátil e manutenção constante dos espaços danificados. É necessário que 
haja plano de adequação da acessibilidade nas áreas de influência do eixo. 

Assim, sugere-se desenvolver estudos mais aprofundados que definam parâmetros e 
indicadores que possam avaliar a urbanidade dos espaços da cidade diagnosticando os 
pontos positivos e elaborando diretrizes para melhora dos pontos de fragilidade, de forma a 
auxiliar na definição de ações para a melhoria destes espaços. 
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