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RESUMO 

 

O hábito da monomodalidade trazida pelos imperativos do carro mais a histórica e 

desigual opção rodoviarista em seus planejamentos e investimentos urbanos 

associados aos efeitos desumanos das opções urbanísticas obtusas e equivocadas 

configuram os grandes problemas de mobilidade no espaço da maioria das cidades 

brasileiras. Esta pesquisa se propõs a analisar o tema da mobilidade urbana e a 

aplicar os conceitos de Rua Completa no município de Guaratinguetá – São Paulo, 

especificamente em duas ruas do seu centro histórico, caracterizado por vias estreitas 

e calçadas sem os critérios adequados da acessibilidade, dificultando o caminhar das 

pessoas, principalmente aquelas com mobilidade reduzida. Optou-se, assim, como 

método de pesquisa o estudo de caso com abordagem qualitativa e levantamento e 

análise de documentos. O estudo iniciou com uma busca abrangente de informações 

sobre mobilidade urbana e Ruas Completas como forma de permitir uma visão 

holística do contexto analisado. Design Thinking foi utilizado como metodologia neste 

trabalho, pois considera-se que a mesma, com características – referentes às suas 

técnicas e fases – possibilitou que o objeto de estudo fosse analisado de maneira mais 

realista, possibilitando a imersão direta no cenário e um entendimento claro dos 

processos intrínsecos a esse tema, bem como a identificação de problemas reais e 

pertinentes através de observações de comportamentos dos usuários e do próprio 

processo de planejamento urbano referente aos modais de deslocamento. Os 

resultados indicaram a presença de diversos benefícios no uso dos conceitos de Ruas 

Completas, como a democratização do espaço público por meio do incentivo a 

diferentes modais de deslocamento, segurança e acessibilidade, podendo trazer 

também resultados socioeconômicos positivos com o aumento no número de usuários 

do comércio local, tornando uma cidade mais arborizada, atrativa e economicamente 

vibrante, pilares da mobilidade sustentável. .  

 

Palavras-chave: Ruas Completas; Design thinking; Planejamento urbano; Mobilidade 
sustentável. 
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ABSTRACT 

The habit of monomodality brought by the imperatives of the car, plus the historical 

and unequal roadside option in its urban planning and investments associated with the 

inhuman effects of obtuse and mistaken urbanistic options constitute the major 

problems of mobility in the space of most Brazilian cities. This research proposes to 

analyze the theme of urban mobility and to apply the concepts of Complete Streets in 

the city of Guaratinguetá - SP, specifically in two streets of its historical center, 

characterized by narrow public roads and sidewalks without adequated accessibility 

criteria, making it difficult for people to walk, especially those with reduced mobility. 

Thus, as a research method, a case study with a qualitative approach and a survey 

and analysis of documents were chosen. The study began with a comprehensive 

search for information on urban mobility and complete streets in the municipality as a 

way to allow a holistic view of the  context analyzed. Design Thinking was used as 

methodology in this work, because it is considered that the same, with characteristics 

- referring to its techniques and phases - enabled the object of study to be analyzed a 

more realistic way, allowing the direct immersion in the scenario and a clear 

understanding of the processes intrinsic to this theme, as well as the identification of 

real and pertinent problems through observations of users’ behaviors and the urban 

planning process itself related to the modes of displacement. The results indicated the 

presence of several benefits in the use of the concepts of Complete streets, such as 

the democratization of public space through the encouragement of different modes of 

displacement, safety and accessibility and may also bring positive socioeconomic 

results with the increase in the number of local commerce users, making it a 

economically vibrant city, pillars of sustainable mobility. 

Key-words: Complete streets; Design thinking; Urban planning; Sustainable mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra rua provém do latim ruga (ruga, sulco, caminho), que além de 

designar o caminho de um rosto mais velho, como em ruga (dobra na pele em forma 

de sulco), perdeu o g e virou rua, caminho de passagem mesmo. A explicação está 

no fato de que, na Roma Antiga, as ruas tinham a função primária de servir como 

canais de escoamento das águas das chuvas e das águas-servidas. As ruas 

funcionavam também como via de circulação (HR IDIOMAS, 2017). Atualmente, 

percebe-se uma inversão nessas prioridades funcionais nas cidades modernas, onde 

a principal função da rua (ou via pública) é a da circulação de pessoas e de outros 

meios, motorizados ou não, de locomoção. 

 As ruas são, na sua essência, espaços públicos, abertos, importantes 

elementos para ligar diversos pontos de interesse particular, conformando uma rede 

de canais livres e de propriedade coletiva. É nela que colocamos em prática o direito 

de ir e vir, o que significa que, por ser propriedade pública, o público tem o direito de 

ocupar. Em todos os lugares as ruas são o local onde a vida pública é vivida 

diariamente. Observando a dinâmica das ruas, observamos as pessoas fazendo 

coisas do cotidiano, como conversar com seus vizinhos, passear com seus filhos, 

fazer compras, ir trabalhar, desfrutar de momentos de lazer ou simplesmente 

caminhar. São nas ruas que as manifestações culturais, sociais e políticas acontecem. 

Todas essas funções por vezes entram em conflito com outras, como a boa circulação 

do trânsito e interesses particulares de proprietários de imóveis e edifícios comerciais.   

 No início da formação das cidades, as ruas seguiam uma escala 

indiscutivelmente humana: ruas mais estreitas, pequenas, ladeadas por árvores, mais 

permeáveis, convidando o ser humano a utilizar o meio de transporte mais sustentável 

que existe: a caminhada. 

 No Brasil Colônia, além da caminhada, as pessoas se locomoviam montadas 

em animais ou transportadas por escravos nas liteiras. O transporte de mercadorias 

e de pessoas também acontecia por meio da navegação. Com a descoberta da 

máquina a vapor surgem na Europa as primeiras estradas de ferro. Aos poucos a 

mecanização se espalhou pelo mundo, atingindo todos os setores da sociedade, 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

16 
 

alterando significativamente o modo de circular pelas cidades, pelas vilas e pelos 

países, encurtando distâncias e acelerando os passos (CAMPOS, 2008). 

Em seguida, surgiram os veículos automotores como trens, carros, motos e, 

muito tempo depois, o metrô. 

Segundo Tavares (2005), desde o início do século XX, com a democratização 

do automóvel promovida por Henry Ford, o número de novos veículos não para de 

crescer nas cidades.  

 Hoje, o que se vê são ruas projetadas para os carros – de grande escala para 

alta velocidade. Ruas e calçadas estreitas que não atendem aos requisitos 

necessários para uma boa mobilidade urbana, resultando em uma deficiente 

circulação de veículos motorizados, de ciclistas e de pedestres. É comum encontrar 

nas cidades brasileiras, ruas sem pavimentação, leito carroçável esburacado, 

avenidas em condições precárias de manutenção, inexistência de ciclofaixa ou 

ciclovia, estacionamentos públicos deficientes, entre tantas outras feridas urbanas. 

Perde-se então o significado sociocultural das ruas, ocupadas agora pela pressa de 

se chegar aos lugares, sem tempo para a contemplação e observação do que está a 

nossa volta. 

A formação das cidades, local onde a maioria de nós vivemos, se dá em função 

da interação de fatores porquanto a cidade é uma produção coletiva. Segundo 

Vasconcellos (2012), a interação entre as diferentes forças e interesses dos indivíduos 

e das organizações privadas e públicas forma uma complexa rede na qual o foco não 

é somente o indivíduo, mas todo o sistema político e econômico, o estado, o capital, 

a indústria e o comércio, os sistemas de transporte e trânsito, os processos 

migratórios e o valor da terra. Todas essas diferentes forças e interesses diversos 

produzem o espaço urbano que hoje conhecemos, influenciando na forma de 

ocupação do território e em como o fluxo de mobilidade se organiza, e 

consequentemente as cidades em que vivemos. 

 A forma de ocupação do território definirá como o sistema de mobilidade será 

construído. Cidades mais densas como as europeias e as japonesas as pessoas 

moram mais próximas do local onde trabalham, sendo a mobilidade por transporte 

público, a feita a pé ou de bicicleta com maior participação. Já as cidades mais 

espalhadas, com baixas densidades populacionais, gerando a necessidade de longos 
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deslocamentos, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, o modal mais utilizado é 

o automóvel (VASCONCELLOS, 2012). 

 Outro fator que devemos considerar na preferência por um modal em 

detrimento de outros é o do desenvolvimento econômico. Segundo Silva (2013) isso 

se deu de forma clara no Brasil, na década de 1970, com a modernização econômica 

que contribuiu para a reorganização do espaço urbano, gerando novas classes 

médias que ansiavam por mobilidade social. Afinal, ter um carro era símbolo de status 

social. 

 Contudo, o grande problema é a ligação entre carro e planejamento das 

cidades que durante décadas o elegeram como protagonista de suas vias públicas. 

Muitos carros nas ruas ocupando espaço que não cresceu e não cresce na mesma 

proporção causando congestionamentos, lentidão nos deslocamentos, poluição 

sonora e atmosférica, acidentes, fatais ou não. 

 Na grande maioria dos municípios brasileiros essa falta de planejamento 

urbano se faz presente, e para o município de Guaratinguetá (mais especificamente 

seu centro histórico), objeto de estudo dessa dissertação, não é diferente. Observa-

se uma grande quantidade de carros circulando principalmente nos horários de pico, 

disputando espaço com pedestres e ciclistas, que encontram na via pública menos 

dificuldade de se locomover em virtude das calçadas serem estreitas e mal 

conservadas além de equipamentos urbanos que ocupam essas mesmas calçadas, 

penalizando não só aqueles que caminham com seus corpos saudáveis, mas aqueles 

que caminham com mobilidade reduzida resultado de deficiência física, grávidas, 

crianças, idosos e obesos. 

 Deixar o carro em casa é uma necessidade para a melhoria na mobilidade. Isso 

significa ampliar o número de pessoas caminhando pelas calçadas das cidades, seja 

para dirigirem-se aos pontos do transporte público, ou para chegarem aos destinos 

finais sem a utilização de transporte motorizado.  

Diante do exposto, faz-se o seguinte questionamento:  como equacionar os 

congestionamentos e a carência do espaço viário pela redemocratização do espaço 

público, em favor da mobilidade urbana sustentável, promovendo a integração dos 

diversos modais de deslocamentos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

pela preservação do patrimônio histórico cultural e do meio ambiente?  
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1.1 Objetivo geral 

 

O trabalho se propõe a planejar alternativa de desenho urbano para distribuir o 

espaço de maneira mais democrática, priorizando o deslocamento realizado  por 

transporte coletivo, a  pé e de bicicleta em duas ruas do centro histórico do município 

de Guaratinguetá – SP, as quais são caracterizadas pelo uso predominante de carros 

e motos, a fim de resgatar a principal função das ruas – as relações sociais, além de 

buscar mitigar a destruição do patrimônio arquitetônico causada pelo fluxo intenso dos 

carros, com segurança para os indivíduos e para o meio ambiente. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar o contexto da mobilidade urbana no centro histórico do município 

de Guaratinguetá – SP, e os conflitos existentes na disputa pelo espaço das 

vias públicas entre os diferentes atores que utilizam diferentes modais para 

o seu deslocamento; 

 Compreender a estrutura urbana do município desde a sua formação, no 

século XVII, até os dias de hoje; 

 Analisar os dados obtidos à luz dos conceitos sobre mobilidade e da 

legislação que trata do tema; 

 Usar o conceito de Ruas Completas na promoção de mobilidade sustentável 

em duas ruas do centro histórico do município em estudo. 

  

1.3 Contribuição do Trabalho 

 

As cidades brasileiras têm crescido, nessas últimas décadas, em números, 

população e complexidade, de forma caótica, com pouca atenção dada aos aspectos 

de planejamento urbano, quando existente, resultando numa crescente necessidade 

de se reorganizar os espaços públicos, como as vias, com o intuito de mitigar os 

conflitos existentes no trânsito, resultante da escolha do carro como meio de 

transporte prioritário dos brasileiros. Isso acaba por reduzir a qualidade de vida da 

população. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

19 
 

O planejamento urbano surgiu da necessidade de se resolver problemas 

presentes pelo crescimento desordenado das cidades, percebendo-a como um 

mecanismo dinâmico em que as relações de causa e efeito são estabelecidas e a 

necessidade crescente de recursos pode ser observada nas várias épocas da história 

da humanidade (SANTOS, 1988). A cidade é, pois, fruto de um determinado contexto 

histórico e dessa forma, precisa se estruturar para as diversas e variadas 

necessidades oriundas das suas transformações, produto do desenvolvimento 

tecnológico e da presença de diferentes culturas. Assim, buscar uma alternativa 

equilibrada para o trânsito das cidades com foco numa mobilidade urbana mais 

sustentável não é tarefa fácil devido às variáveis econômicas, ambientais, sociais, 

históricas, enfim, variáveis distintas que coexistem no ambiente urbano.  

Desde 2007, pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da 

população mundial tem vivido em cidades. A urbanização e a industrialização 

caracterizaram o desenvolvimento econômico na Europa, América do Norte e Japão 

já no século XIX e início do século XX, e conduziu a um contínuo crescimento 

econômico, demográfico, funcional e extensivo das cidades (BÄHR; JÜNGENS, 2005 

apud MADLENER; SUNAK, 2010). 

A Tabela 1 demonstra o desenvolvimento e a prospecção da urbanização para 

o mundo e em principais regiões. Segundo a International Energy Agency (IEA, 2008), 

nota-se que entre os anos de 1970 e 2010, o crescimento populacional em áreas 

urbanas ocorreu mais em regiões menos desenvolvidas, e essa situação tende a 

continuar. É esperado que a população urbana em países menos desenvolvidos dobre 

dentro dos próximos 40 anos, de cerca de 2,6 para 5,3 bilhões de pessoas. Assim, 

estes países apresentarão a mais alta taxa de crescimento urbano, de 3,3 % por ano 

entre 2010 e 2050. 
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Tabela 1 Desenvolvimento da urbanização e perspectivas em todo o mundo e 

nas principais regiões, 1970-2050. 

 População em áreas 
urbanas (milhões) 

 
1970      2010       2050 

Taxa de crescimento 
urbano (%) 

 
1970-2010          2010-2050 

 
 

Parte urbana (%) 

 
 

2010 

Mundo 
 

1332 3495 6398 2,4 1,5 50,6 

Regiões mais desenvolvidas 652 925 1071 0,9 0,4 75 

Regiões menos desenvolvidas  680 2570 5327 3,3 1,8 45,3 

Países menos desenvolvidos 41 254 967 4,5 3,3 29,4 

África 86 412 1234 3,9 2,7 39,9 

Ásia 485 1770 3486 3,2 1,7 42,5 

América Latina/Caribe  164 471 683 2,6 0,9 79,4 

América do Norte 171 286 401 1,3 0,9 82,1 

Europa 412 530 557 0,6 0,1 72,6 

Fonte: IEA, 2008. 

 

Segundo Pacione (2009, apud MADLENER; SUNAK, 2010) as cidades cobrem 

somente 2% da superfície terrestre, mas são responsáveis por cerca de 75% do 

consumo de recursos mundiais. A Tabela 2 mostra a demanda de energia mundial por 

combustível, o que caracteriza as cidades como consumidores potenciais de energia. 

Dois terços do consumo total mundial de energia de 7908 Million Tonnes of Oil 

Equivalente (Mtoe) e 70% das emissões de CO2 são atribuídos às cidades. A Agência 

Internacional de Energia (IEA, em inglês International Energy Agency) prediz um 

aumento na taxa da demanda de energia para 73% e das emissões de CO2 para 76% 

em 2030 (IEA, 2008). 
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Tabela 2 Demanda mundial de energia nas cidades por combustível no cenário 

de referência da IEA. 

 2006 2015 2030 2006-
2030a 

 Mtoe Cidades como 
% do mundo 

Mtoe Cidades como 
% do mundo 

Mtoe Cidades como 
% do mundo 

 

Carvão 2330 76 3145 78 3964 81 2,2 
Óleo 2519 63 2873 63 3394 66 1,2 
Gás natural 1984 82 2418 83 3176 87 2,0 
Nuclear 551 76 630 77 726 81 1,2 
Hidro 195 75 245 76 330 79 2,2 
Biomassa e 
resíduos 

280 24 358 26 520 31 2,6 

Outros 
renováveis 

48 72 115 73 264 75 7,4 

Total 7908 67 9785 69 12374 73 1,9 
Eletricidade 1019 76 1367 77 1912 79 2,7 

Fonte: IEA, 2008. 

a taxa de crescimento anual 

 

A falta de políticas públicas que incorporem a variável planejamento urbano 

nas metas de desenvolvimento das cidades favorece a fragmentação da malha 

urbana, resultando na descontinuidade espacial e no uso ineficiente do solo. 

Ainda, se levarmos em consideração a relação modal x ocupação do espaço 

viário podemos ter uma ideia do impacto causado pelo protagonismo desse tipo 

específico de motorização individual. 

Conforme dados da Cycling Promotion Fund (2012), um pedestre ocupa pouco 

mais de 1 m² de via pública, uma bicicleta 2 m2, um passageiro no ônibus cerca de 

2,5 m2. Um carro no congestionamento ocupa 20 m². Considerando que a média de 

usuário por veículo é de 1,4 pessoa por automóvel conclui-se que cada pessoa ocupa 

aproximadamente 14 m² de via (20 m²/1,4 pessoa). Em movimento essa ocupação 

pode chegar a impressionantes 30 m² já que o carro em trânsito preenche 

aproximadamente 40 m² de via pública (40 m²/1,4 pessoa=28,57 m² de via).  

Pesquisas de mobilidade urbana dão conta de que nos horários de pico 85% 

do espaço viário da capital São Paulo, por exemplo, é ocupada pelo trânsito dos carros 

e das motos (78 e 16%, respectivamente). Se considerarmos que os mesmos são 

responsáveis por apenas 31% do total da 38 milhões de viagens/dia o que temos é 
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um quadro assimétrico em que um número significativamente menor de cidadãos 

ocupa um espaço demasiadamente maior contrariando qualquer princípio elementar 

de igualdade de direitos com o bem público. Em resumo: todos os outros modais 

juntos ocupam muito menos espaço das vias públicas que uma pessoa dirigindo um 

automóvel, como nos mostra a Figura 1. Em outras palavras, com poucos carros faz-

se um enorme congestionamento (Cycling Promotion Fund, 2012). 

 

Figura 1 Ocupação da via pública para diferentes modais. 

 

Fonte: Cycling Promotion Fund, 2012. 

 

           Podemos acrescentar o fato de que ruas, quintais e construções cimentados 

tornam as áreas impermeáveis. A chuva que cai na mata é absorvida pelo solo, 

seguindo por caminhos tortuosos, sendo absorvida pelo solo até encontrar rios e 

lagos. Nas cidades as águas são escoadas para evitar as inundações, sendo 

conduzida a um curso d´água urbano – que não conta mais com uma área de 

inundação, recebendo uma quantidade de água muito maior e em menor tempo se 

comparado ao processo natural, podendo provocar inundações. Essa situação pode 

ser agravada se a topografia se apresenta em aclives ou declives acentuados, se há 

presença de lixo ou substâncias tóxicas, aumentando o risco à população. Para uma 

correta utilização do solo para as diversas atividades humanas, deve-se se atentar 
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para a qualidade e quantidade de área verde disponível. Ela tem a função de regular 

a drenagem, amortecer ruídos e purificar o ar além de abrigar a fauna. Segundo 

Werneck (2018) a vegetação em áreas urbanas também cumpre com o papel de 

amenizar os efeitos das ilhas de calor através da evapotranspiração (umidificação do 

ar proporcionada pela vegetação) conforme Figura 2. Quando áreas densamente 

povoadas são impermeabilizadas elas absorvem calor durante o dia e o expelem 

durante a noite. Por possuírem grandes extensões de áreas impermeabilizadas, 

escoam as águas com maior rapidez dificultando a evaporação das águas que 

resfriam a Terra. Ainda com relação às ilhas de calor, a concentração de máquinas e 

automóveis também contribui para o aumento de calor devido a sua transmissão pelo 

mecanismo de irradiação. Áreas, urbanas e rurais, com reservas de água e com maior 

arborização costumam ser mais frescas e com o ar mais limpo.  

 

Figura 2 Processo de formação das ilhas de calor. 

 

Fonte: Igui Ecologia, 2019. 

 

O desenvolvimento urbano ordenado tem constituído importante desafio a 

técnicos em planejamento, administradores públicos e políticos, em vista da crescente 

conscientização e demanda da sociedade, em prol de melhor qualidade de vida nas 

cidades.  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

24 
 

A busca por melhores alternativas para a mobilidade urbana com vistas a 

retomada do pedestre como protagonista sendo o elemento mais vulnerável nas 

relações do trânsito,   revela a necessidade de que a gestão das cidades seja realizada 

com base em princípios que a impulsionem para a adoção de mecanismos que 

incentivem o emprego de práticas sustentáveis, por meio de legislação atualizada, 

planejamento, fiscalização, ferramentas para avaliação contínua das medidas 

empregadas, capacitação de recursos humanos e incentivo ao desenvolvimento 

técnico-científico (SILVA, 2009). 

A urbanização associada ao desenvolvimento econômico estabelece relação 

direta com as estruturas urbanas como produção, transporte, infraestrutura, 

comportamento e necessidades dos consumidores. Cada uma dessas estruturas 

urbanas provoca consequências desastrosas à forma de se deslocar do cidadão e ao 

meio ambiente, se não forem devidamente planejadas. 
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2 O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA  

 

 Este capítulo tem como objetivo o de apresentar as contribuições teóricas mais 

importantes que serão tratadas nessa pesquisa e que servirão de base para o 

desenvolvimento do problema abordado no projeto. 

A primeira seção trata do conceito de mobilidade urbana definida tanto pela 

legislação quanto por autores que estudam o tema em questão a fim de se 

compreender a importância desse estudo, o qual proporcionará reflexões sobre as 

contribuições que a melhoria na mobilidade urbana pode oferecer para as pessoas de 

determinada localidade. 

Na segunda seção a abordagem trata de apresentar a obrigatoriedade legal e 

os critérios para a elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana. 

Na terceira serão apresentados os Planos Diretores do município de 

Guaratinguetá, tanto o que está em vigência (ano de 2006) quanto a Minuta do novo 

Plano Diretor que está em fase de aprovação pela Câmara Municipal do município, 

nos aspectos que tratam de mobilidade e acessibilidade urbana, sistema viário e de 

transporte. 

A quarta e última seção trata do conceito de Ruas Completas, definida nos 

objetivos específicos como forma de promover a mobilidade sustentável em duas ruas 

do centro histórico do município de Guaratinguetá. 

 

2.1 Mobilidade urbana: conceitos e legislação 

 

A mobilidade é uma necessidade cotidiana, pois o ser humano, após fixar sua 

residência em algum ponto da cidade, precisa satisfazer suas necessidades básicas 

de alimentação, saúde, educação, trabalho e lazer. E para satisfazê-las é necessário 

que se desloque, pequenas ou longas distâncias, dependendo do seu ponto de 

origem. Estes deslocamentos demandam diferentes modos de transporte, desde os 

não motorizados (como a caminhada e a bicicleta) até os motorizados, como os 

automóveis, motocicletas e transporte coletivo, como os ônibus. 

Percebemos que a estrutura física urbana possui espaços destinados aos 

diferentes usos que sempre estão vinculados a uma via e que estão intimamente 
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vinculados à sua história, resultado das transformações que sofreu em função das 

diferentes demandas nas diferentes épocas. 

Mobilidade é definida pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 2004, p.13) como: 

    

Um atributo associado às pessoas e aos bens; correspondente às diferentes 

respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos as suas necessidades 

de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a 

complexidade das atividades nele desenvolvidas”, ou mais especificamente: 

“a mobilidade é um atributo das cidades e se refere à facilidade de 

deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são 

feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas, etc.)...É 

resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a 

cidade (BRASIL, 2004, p. 13). 

 

Para que ocorra a facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço 

urbano, conforme definição do Ministério das Cidades, a mobilidade precisa ser plena, 

e deverá associar a questão da mobilidade urbana com a da acessibilidade, pois nos 

deslocamentos a infraestrutura urbana precisa estar em condições adequadas de uso 

para promover tais deslocamentos de forma segura e eficiente para todos, sem 

exclusão. O Ministério das Cidades (BRASIL, 2007a) apresenta acessibilidade de 

forma genérica como a garantia de poder acessar, aproximar, utilizar e manusear 

qualquer objeto. Já no contexto urbanístico, define como “[...] facilidade em distância, 

tempo e custo de se alcançar com autonomia os destinos desejados na cidade”.  

Segundo Fernandes (2003), acessibilidade não é para um grupo específico de 

pessoas, mas tem como objetivo a inclusão de especificidades do universo de 

pessoas no desenho urbano e de produtos. Assim, a acessibilidade não deve ser 

entendida apenas como a concepção de desenhos diferenciados para atender a um 

pequeno grupo de pessoas com o intuito de eliminar barreiras e diminuir as 

dificuldades encontradas no acesso e compreensão do mobiliário urbano, mas deve 

ser vista sob um olhar mais amplo onde todas as pessoas tenham a possibilidade de 

se deslocar com segurança, conforto e autonomia. 

 

Em sentido mais amplo, a acessibilidade é entendida como equiparação das 

oportunidades de acesso ao que a vida oferece: estudo, lazer, bem estar social 
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e econômico, enfim, à realização de objetivos que são, na verdade direitos 

universais (FERNANDES, 2003, p.11). 

 

Na Lei Federal nº 10.098, em seu artigo 2°, inciso I, a acessibilidade é definida 

como: 

 

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora 

de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000). 

 

A NBR 14022 (ABNT, 2006) conceitua acessibilidade como sendo a 

“[...]condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida, dos 

serviços de transporte coletivo de passageiros, por pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida” e acessibilidade assistida como “condição para utilização, com 

segurança, do sistema de transporte coletivo de passageiros, mediante assistência de 

profissional capacitado para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida”. 

Legislações como a 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, as 

políticas de mobilidade urbana e algumas normas técnicas como a ABNT 9050/2015, 

têm exigido que as cidades brasileiras em seus espaços públicos e privados se 

adaptem no sentido de eliminar barreiras físicas e arquitetônicas, para prover acesso 

de todos os cidadãos, sem restrição àqueles com mobilidade reduzida, através da 

implementação de conceitos relativos ao desenho universal1.  

A Constituição Federal de 1988, no inciso XX do artigo 21, prevê que a União 

deve instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos, com atenção à questão dos 

deslocamentos das pessoas. No artigo 30, a Carta Magna atribui a competência de 

legislar sobre assuntos de interesse local, aos municípios, além de organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

                                                        
1 Desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visa, atender simultaneamente todas 
as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 
confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. (Fonte: Decreto n 
5296 de 2 de dezembro de 2004 apud Ministério das Cidades, 2007) 
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interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. O artigo 

182 da Constituição Federal, por sua vez, menciona que a política de desenvolvimento 

urbano deve ser executada pelo Poder Público municipal, a partir das diretrizes gerais 

fixadas em lei, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 1988).  

 O Ministério das Cidades, a partir de 2003, criou orientações para o 

deslocamento de pessoas e cargas e passou a tratar os transportes urbanos como 

parte de um Sistema de Mobilidade Urbana, mais completo e mais voltado ao 

desenvolvimento urbano sustentável. A Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU), instituída pela Lei n. 12.587/2012, depois de 24 anos da promulgação da 

Constituição Federal, cumpre o papel de orientar, instituir diretrizes para a legislação 

local e regulamentar a política de mobilidade urbana da Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana. Também conhecida como a Lei da Mobilidade 

Urbana, traz consigo a constatação do fim de um modelo que demonstrou ser 

insuficiente para tratar da necessidade de deslocamento, que apresenta cada vez 

mais complexidade e grande impacto no planejamento urbano. 

 A mobilidade e a acessibilidade refletem as múltiplas soluções que as pessoas 

adotam para se deslocar no espaço da cidade. As pesquisas demonstram que, entre 

as formas de deslocamento, os percursos a pé são cada vez mais importantes e, em 

se tratando de cidades históricas, com grande presença de turistas, esse modo de 

locomoção tem ainda maior destaque (IPHAN, 2001). Dessa forma, é importante que 

as calçadas, ruas e praças ofereçam percursos seguros e agradáveis para todos, 

inclusive para os que apresentam limitações, como deficientes físicos, idosos, 

gestantes, crianças ou pessoas com mobilidade reduzida, temporária ou não, para o 

bom funcionamento das cidades no que se refere aos deslocamentos e respeito aos 

direitos dos cidadãos.  Da mesma forma, nos monumentos e equipamentos urbanos 

– museus, templos, centros culturais –, é essencial conciliar a preservação de valores 

arquitetônicos com todas as possibilidades de locomoção e apreensão. 

 

Mobilidade urbana fica aqui entendida como elemento constituinte do tecido 

urbano, indissociado dos demais, que congrega o movimento de pessoas e 

bens na cidade. Esse movimento é derivado da estrutura física e 
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socioeconômica da cidade e tem como motivação os desejos e necessidades 

individuais, ou de grupos, de usufruto do espaço coletivo. É um instrumento de 

planejamento urbano que engloba sistema viário, meios de transportes e 

trânsito; muito mais do que um indicador de capacidades individuais de 

desempenhar viagens, muito mais que um dado numérico (SILVA, 2009, p.  

76). 

 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Cultura, responde pela proteção e promoção dos 

bens culturais do País, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações 

presentes e futuras. Tem também a preocupação em garantir acessibilidade em 

centros históricos. Os objetivos da Lei de Mobilidade Urbana vão ao encontro das 

diretrizes já adotadas pelo Instituto. 

 O tema mobilidade urbana ganha cada vez mais evidencia não somente por 

ser o assunto do momento, um aparente modismo, mas por ser uma necessidade real 

para todos, pois impacta diretamente naquilo que traz fluidez à sociedade: a 

circulação, o movimento, os deslocamentos, seja de pessoas ou produtos, e que por 

falta de um planejamento adequado, está causando impactos negativos nas vidas das 

pessoas por vivenciarem um trânsito cada vez mais caótico, ruidoso e poluidor, 

causando acidentes, entre muitos fatais, trazendo prejuízo pessoal e financeiro devido 

aos congestionamentos, e contribuindo para a destruição do patrimônio arquitetônico 

da cidade. 

  

2.2 Planos de Mobilidade Urbana 

 

 O artigo 24 da Lei n. 12.587/2012 determina que os municípios acima de 20 mil 

habitantes e os demais obrigados por lei elaborem seus Planos de Mobilidade Urbana 

como requisito para que acessem recursos federais para investimento no setor. Esses 

municípios totalizam 3.065 segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e são os mesmos que devem também fazer os seus Planos 

Diretores. O artigo 41 do Estatuto da Cidade define quais municípios são obrigados à 

elaboração do Plano Diretor: (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010) 

 municípios com mais de 20 mil habitantes; 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

30 
 

 integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

 integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

 inseridos na área de influência de empreendimentos com significativo impacto 

ambiental, entre outros. 

 Vale ressaltar que os demais obrigados, mencionados no artigo 24, 

independem do número de habitantes para serem obrigados a elaborarem o Plano de 

Mobilidade Urbana. Portanto, se um município tem 10 mil habitantes, mas é uma 

cidade histórica, por exemplo, torna-se obrigado a sua elaboração. 

 Outra observação fundamental para a compreensão deste documento é o fato 

de que as orientações constantes são gerais e devem ser aproveitadas considerando 

as características de cada município, que é único dentre o universo de mais de 5 mil 

cidades brasileiras. Além disso, as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana são as mesmas para a elaboração de Planos Regionais de 

Mobilidade Urbana. Da mesma forma que a utilização das informações deve ser 

avaliada de acordo com as especificidades do município em questão, devem também 

ser utilizadas para o Plano de uma determinada região, naquilo que couber. É 

importante que se tenha em mente que todo Plano de Mobilidade Urbana é único, seja 

ele municipal ou regional (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).  

 A mobilidade nas cidades é fator preponderante na qualidade de vida dos 

cidadãos. O modelo de circulação de pessoas e cargas dentro do território urbano 

interfere no desenvolvimento econômico do País, pois dele dependem a logística de 

distribuição de produtos, a saúde e a produtividade de sua população, dentre outros. 

As proposições da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) orientam 

no sentido de fomentar o planejamento urbano, sem perder de vista que todos os 

atores são fundamentais ao processo e beneficiários de uma cidade mais humana e 

acessível aos cidadãos, indistintamente. 

Todas as esferas do Poder Público têm hoje como grande desafio integrar as 

políticas urbanas que por décadas foram tratadas de forma setorizada e segmentada. 

A qualidade do deslocamento depende de que o sistema urbano tenha seus 

elementos urbanos integrados e planejados de forma a minimizar os deslocamentos, 

otimizando tempo e espaço a fim de promover a economicidade e um padrão de vida 

urbano satisfatório. 
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2.3 Plano Diretor do Município de Guaratinguetá 

 

O Plano Diretor é um instrumento de gestão que tem como objetivo promover 

o desenvolvimento sustentável local, a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida 

de todos os cidadãos, de forma igualitária e não excludente. 

Segundo a Lei Complementar n°23 de 09 junho de 2006 que institui o Plano 

Diretor do Município de Guaratinguetá, nos termos do artigo 182 da Constituição 

Federal, do Capítulo III, da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, 

a gestão da cidade parte do reconhecimento dos direitos básicos da cidadania ao 

ambiente equilibrado, à mobilidade e à acessibilidade aos diversos serviços e 

equipamentos urbanos, à paisagem e à habitação digna. 

Para o exercício desses direitos é preciso que o poder público estabeleça as 

normas de regulação que permitirão o atendimento imparcial aos diversos segmentos 

da população. 

Dessa forma, sendo o Plano Diretor um instrumento estratégico, fornece 

ferramentas e diretrizes para o desenvolvimento local. No Quadro 1 serão 

apresentadas, de forma comparativa e sintética, as diretrizes dos planos diretores do 

ano de 2006 e da minuta do plano diretor do ano de 2019 do município de 

Guaratinguetá – São Paulo, este último ainda em processo de finalização para 

aprovação pela Câmara Municipal, no que se refere à mobilidade e acessibilidade 

urbana, ao sistema viário e de transporte, e ao uso do solo. 

 

Quadro 1 Quadro comparativo dos planos diretores do município de 

Guaratinguetá, SP. 2019. 

Plano Diretor 

DIRETRIZES 2006 2019 (minuta) 

 

Sistema viário e de 

transporte 

Elaboração do Plano Municipal 

de Mobilidade Urbana 

Encontra-se na Seção de 

Mobilidade Urbana 

Elaboração do Plano de 

Sistema Viário e de Transporte 
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Ordenação de uso e 

ocupação territorial 

Organizar o desenvolvimento 

da cidade através da 

distribuição espacial da 

população e das atividades 

econômicas do município 

Urbanização e uso do solo: 

evitar a segregação de usos 

promovendo a diversificação e 

mesclagem de usos 

compatíveis de modo a reduzir 

os deslocamentos da 

população e equilibrar a 

distribuição da oferta de 

emprego e trabalho na Cidade; 

 

 

Mobilidade urbana 

 

Não há seção especifica 

Elaboração do Plano Municipal 

de Mobilidade Urbana  

Elaboração do Plano de 

Sistema Viário e de Transporte 

 

 

Política de Acessibilidade 

 

 
 

Nada consta 

Promover, proteger e assegurar 

o exercício pleno e equitativo 

dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais por 

todas as pessoas com 

deficiência 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

O Plano Diretor Municipal, conforme preconiza a Lei Federal nº 10.257/2001, 

também conhecida como Estatuto da Cidade, é obrigatório para municípios com mais 

de 20 mil habitantes e integrantes de áreas de especial interesse turístico, dentre 

outras condições. 

O município de Guaratinguetá teve seu Plano Diretor instituído pela Lei 

Complementar n° 23/2006. Contudo, o Estatuto da Cidade preconiza que o mesmo 

deverá ser revisado, pelo menos, a cada 10 anos. 

Por meio da análise das condicionantes, potencialidades e deficiências, 

identificadas no processo de construção do novo Plano Diretor, foram elencados 

através de diretrizes e ações, propostas estratégicas com o intuito de impulsionar o 

desenvolvimento local. 

Observamos que, mesmo que apresentado de forma sintética, o tema 

mobilidade sustentável está mais presente na minuta do novo Plano Diretor e também 

pensado de forma mais atualizada e consciente dos verdadeiros problemas que há no 
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deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano, visando assim a prioridade do 

transporte coletivo ou não motorizado, como forma de diminuir a poluição, os custos, 

a ocupação do espaço público e agilizar os deslocamentos. Envolve também a oferta 

de qualidade nos meios de deslocamento, como calçadas acessíveis e sem 

obstáculos aos pedestres. 

Nesse contexto é proposta a Política de Mobilidade Sustentável, com vistas a 

promover a mobilidade urbana de forma sustentável, estabelecendo condições 

básicas para o amplo acesso à cidade, contemplando para isso, os diversos tipos de 

modais e os aspectos de acessibilidade.  

 

2.4 Ruas completas 

 

 Muitas cidades do mundo podem se tornar locais mais seguros e saudáveis ao 

modificarem o desenho de suas vias e comunidades. Cidades cujas vias são 

projetadas para servir principal ou exclusivamente ao tráfego de veículos motorizados 

poderiam melhor garantir a proteção de todos os usuários, se fossem projetadas para 

servir, de fato, a pedestres, ciclistas, usuários do transporte coletivo. 

 Com a tendência mundial de promover a sustentabilidade do transporte com a 

mudança de visão quanto às funções da rua, foi criado um movimento para 

implementar um novo conceito de planejamento na América do Norte: complete 

streets (ruas completas, em português). Este conceito foi criado nos EUA, a partir de 

uma iniciativa, em 2003, pelo órgão America Bikes, para reivindicar a inclusão da 

bicicleta nos projetos de infraestrutura viária. Além disso, foi pedido a mudança do 

obsoleto termo routine accommodation, até então utilizado para exprimir a ideia de 

incluir o transporte cicloviário no planejamento urbano, para o termo complete streets. 

A partir daí, vários grupos, órgãos e comitês se uniram para discutir e aperfeiçoar este 

conceito, indo além da simples inclusão da bicicleta nos projetos viários. Em 2005 foi 

criado o National Complete Street Coalition, um comitê com diversos profissionais da 

área para desenvolver políticas e implementar nos EUA as complete streets. As ruas 

completas foram então definidas como ruas voltadas para todos os usuários, ou seja, 

que resultam em mobilidade e segurança para os pedestres, ciclistas, usuários de 

transporte coletivo e motoristas de todas as idades e habilidades (SMART GROWTH 
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AMERICA, s.d.a.; TORONTO CENTRE FOR ACTIVE TRANSPORTATION, 2012). 

Atualmente, diversas cidades americanas, inclusive Nova Iorque, Chicago e Los 

Angeles, estão implementando ou estão na fase de projeto de complete streets 

(SMART GROWTH AMERICA, s.d.b). 

 As ruas completas resultam em diversas opções de mobilidade, diminuem os 

custos com o transporte, a velocidade do tráfego e os danos ambientais causados por 

veículos motorizados, exatamente por encorajar o transporte ativo (caminhada e 

bicicleta) e o uso de transporte público coletivo. Como consequência, fomenta uma 

cidade economicamente vibrante, mais segura, atrativa e agradável de se viver 

(TRANSPORT CANADA, 2009). Cabe ressaltar que as ruas não são somente 

espaços para locomoção; elas também são essenciais para a cidade em termos 

socioeconômicos e ambientais, que é a essência da sustentabilidade inserida no 

contexto da mobilidade . Calçadas são locais que, muitas vezes, possuem arborização 

e lugares para socializar, como bares, restaurantes, lojas e mercados (CITY OF 

TORONTO, s.d.). Então,  deixar a rua mais atrativa, arborizada e segura incentiva o 

aumento do número de pedestres, ciclistas e usuários do comércio, estimulando a 

valorização social da área e a economia da cidade. É bem verdade que não há um 

método genérico ou único para projetar uma rua completa. Para isso, é essencial 

considerar o contexto socioeconômico social e urbano-ambiental, bem como o 

engajamento da comunidade no projeto, além das condições de tráfego para 

promover o balanço ideal entre todos os modos de transporte (TORONTO CENTRE 

FOR ACTIVE TRANSPORTATION, 2012). 

 Entretanto, pode-se afirmar que uma rua completa bem projetada possui 

algumas características básicas. A primeira é a infraestrutura segura para o pedestre, 

com calçadas largas e faixas de travessia bem dimensionadas, além de adequada 

sinalização. O passeio público é um elemento muito importante para a execução de 

uma rua completa, pois assegura segurança e bem estar, tanto do pedestre em 

deslocamento longitudinal, quanto do usuário de transporte coletivo em pontos de 

embarque/desembarque. Por isto, é importante que haja bancos, lixeiras, além de 

atrações como quiosques ou exposições de arte ao ar livre. Além disso, as ruas 

completas devem ser convenientemente arborizadas, gerando benefícios, como a 

regulação da temperatura na cidade, a facilitação da drenagem e a fruição de uma 
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paisagem urbana mais agradável (TRANSPORT CANADA, 2009). Também é 

necessário que haja adequada infraestrutura para o ciclista – ciclovias, ciclofaixas, 

bicicletários –aliada a conexões funcionais do ciclista com o sistema de transporte 

público. Quanto a este, seu tratamento nas ruas completas deve ser o de prioridade 

sobre o automóvel de uso privado, com faixas exclusivas ou semi-exclusivas, além de 

exibir facilidades para integração com o pedestre e o ciclista. Por último, as Ruas 

Completas bem executadas possuem características que diminuem a velocidade do 

tráfego motorizado, sem diminuir seu desempenho, e geram segurança aos outros 

modos: estacionamento na própria rua, sincronização semafórica, canteiros ou 

medianas centrais da rua e medidas de traffic calming (TRANSPORT CANADA, 

2009). 

 O conceito de ruas completas busca o desenvolvimento urbano orientado para 

a mobilidade de baixo carbono, construindo cidades e espaços urbanos que priorizem 

os deslocamentos a pé e de bicicleta, que não emitem gases de efeito estufa. 

 De acordo com a World Resources Institute Brasil (2017), não existe um 

modelo padrão de Rua Completa. Cada uma evolui a partir de uma série de fatores 

locais que influenciam o desenho final, como tipos de usuários, uso do solo existente 

e planejado, desejos da comunidade e orçamento disponível. 

 Os elementos que podem ser contemplados por um projeto de rua completa 

são: 

 nivelamento da via com as calçadas; 

 medidas moderadoras de tráfego; 

 acessibilidade universal; 

 sinalização clara e orientada ao pedestre; 

 mobiliário urbano (lixeiras, bancos, postes de iluminação); 

 faixas de segurança; 

 estreitamento das travessias e ilhas de refúgio para pedestres; 

 diminuição da oferta de estacionamento gratuito para carros; 

 ciclovias e/ou ciclofaixas; 

 faixas de ônibus; 

 acesso facilitado aos pontos de parada do transporte coletivo 
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 Segundo a World Resources Institute Brasil (2017) os principais objetivos dos 

projetos de ruas completas são: 

 respeitar e responder os usos existentes de cada região, assim como usos 

planejados para o futuro; 

 priorizar os deslocamentos realizados por transporte coletivo, a pé e de 

bicicleta; 

 respeitar a escala das construções e recuos; 

 apoiar a diversidade de usos do solo, mesclando residências, comércios e 

serviços; 

 tornar a rua um lugar de permanência das pessoas e não somente de 

passagem; 

 envolver residentes e grupos da comunidade para entender o bairro e suas 

prioridades. 

 Por não existir um desenho padrão de Ruas Completas, assim os benefícios 

também variam bastante, conforme as características das ruas em que se deseja 

implementar seus conceitos. A tendência é que esse conceito traga alguns impactos 

básicos, comuns a todas as configurações, já que elas estimulam melhorias na 

igualdade, segurança, saúde, tornando os espaços urbanos mais compartilhados e 

vivos, com muitos benefícios indiretos. Com acesso a ruas mais completas, as 

pessoas se sentem seguras para adotar padrões de deslocamento mais sustentáveis 

e com menos impacto climático, como a bicicleta e a caminhada. Há ganhos 

relevantes de acessibilidade, crianças e idosos se relacionam melhor com a cidade e 

muitas áreas degradadas podem começar a ser revitalizadas a partir desse conceito 

de desenho urbano. O transporte coletivo também pode ter melhorias, seja na 

qualidade do acesso das pessoas até os pontos de parada, seja na operação, a partir 

de vias exclusivas. 

 O conceito de Ruas Completas foi concebido para influenciar o Poder Público 

a levar em consideração outros aspectos no momento de planejar os perfis viários de 

uma cidade (WRI BRASIL, 2017). Uma rua se torna mais completa quando há uma 

distribuição mais democrática dos espaços e segurança para todos os usuários. 
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 A mudança de paradigma na concepção das ruas passa também pelo processo 

de implementação o qual não exige necessariamente grandes investimentos 

inicialmente em infraestrutura, sendo possível adotar soluções com materiais de baixo 

custo para a redistribuição do espaço. 

 Podemos citar como exemplo o caso da Rua Joel Carlos Borges, em São 

Paulo. Uma rua utilizada por muitos pedestres, pois dá acesso à estação Berrini, na 

zona sul da cidade: no horário de pico da manhã, entre 7h e 8h, transitam cerca de 

1800 pessoas a pé e apenas 67 veículos. As alterações no desenho da rua fizeram 

com que ela se tornasse mais adequada à circulação dos pedestres. As calçadas, 

antes estreitas e em más condições, agora ganharam mais 3,5 metros de largura (1,5 

metro de um lado e 2 metros do outro), proporcionando maior conforto e segurança 

para quem caminha. O redesenho da rua amplia o espaço disponível para os 

pedestres e sinaliza melhor o local, com balizadores, placas e outros, além de incluir 

mobiliário urbano e vasos de plantas. Esse conjunto de medidas indica aos motoristas 

que a rua apresenta um trânsito intenso de pessoas que circulam a pé e que eles 

devem transitar em uma velocidade mais baixa (WRI BRASIL, 2017).  

 O projeto para a requalificação dessa rua foi separado em diferentes fases, 

cuja primeira fase já foi implementada, com uso de materiais de baixo custo e rápida 

implantação, como tinta e sinalização. A segunda fase é verificar o comportamento 

das pessoas no novo desenho, entender os fluxos e medir os impactos. Na fase 

seguinte, a prefeitura da cidade poderá adaptar o projeto definitivo, de acordo com 

observações técnicas ou dos moradores, utilizando recursos maiores apenas quando 

a população local já estiver acostumada ao novo desenho da rua – com espaços 

distribuídos democraticamente, com segurança para todos usuários (WRI BRASIL, 

2017).  

 A Figura 3 nos mostra o antes e o depois da implementação do conceito de 

Ruas Completas na Rua Joel Carlos Borges, São Paulo. 
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Figura 3 Rua Joel Carlos Borges, São Paulo – antes e depois da implementação do 

conceito de Ruas Completas. 

 

Fonte: Victor Moriyama/WRI Brasil, 2017. 

 

 A Rua Joel Borges segue o conceito de Ruas Completas em que a prioridade 

é dos pedestres. Essa requalificação foi feita em pouco tempo e com custo 

relativamente baixo, com base em materiais como tinta, sinalização vertical e 

mobiliário urbano, uma forma de permitir que as pessoas possam vivenciar a nova 

estrutura antes que sejam feitos investimentos maiores. Sua implementação agora faz 

parte das atividades da Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo carbono (WRI 

BRASIL, 2017).  

 Fazer apenas uma Rua Completa na cidade não é o suficiente para 

construirmos cidades para as pessoas, mas disseminar seu conceito bem como os 

benefícios resultantes da sua aplicação ao planejar o desenvolvimento urbano nas 

cidades nas gestões municipais é de suma importância. 

  A ideia é que as cidades incluam diferentes perfis viários nas suas políticas de 

planejamento urbano, levando em consideração uma distribuição do espaço mais 

democrática, sustentável e que atenda aos diferentes usuários. Tanto os Planos de 

Mobilidade como o Planos Diretores podem incluir princípios e conceitos de Ruas 

Completas. Ao disseminar esse conceito, buscamos mudar o paradigma da forma 
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como as ruas são projetadas, para construir cidades mais seguras, equitativas e vivas 

para as pessoas. 
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3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

 Os dados obtidos para o desenvolvimento deste capítulo tiveram como fonte 

dados da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação e da Minuta do Plano 

Diretor de Turismo de Guaratinguetá de 2018. 

 

3.1 Evolução urbana – de Vila de Santo Antônio a Estância Turística de Guaratinguetá  

 

 A origem do núcleo urbano de Guaratinguetá está ligada à circulação. Local de 

passagem entre Minas e o litoral mesmo antes do seu povoamento. 

O Quadro 2 nos mostra a evolução urbana do município, desde o início do 

povoado até o ano de 2014. 

 
Quadro 2 Principais eventos da evolução urbana do município de Guaratinguetá, SP. 

QUANDO O QUÊ 
1560 Expedição de Mem de Sá, passando por Guaratinguetá em 1597, a caminho das 

“minas novas” 
1628 Início do povoado 
1630 Construção de uma capela onde hoje se encontra a Matriz de Santo Antônio, 

congregando ao seu redor as habitações de pau-a-pique, cobertas de palha 
1651 Povoado elevado a Vila (a segunda do vale do Paraíba) com requerimento de 

Domingos Luiz Leme, com formação de pequenos núcleos rarefeitos e isolados 
do núcleo urbano 

Início sec.18 Construção de uma nova capela, a de São Gonçalo, o que intensifica o 
desenvolvimento para leste, à margem do rio Paraíba 

Fim do 
séc.18 

Intensificação do comércio com a corte do Rio de Janeiro devido a exploração da 
cana de açúcar. Também com extensão do café nas áreas rurais o município se 
enriquece, formando novas estruturas urbanas e sociais. A área comercial 
restrita a rua do Porto se amplia na área central da cidade 

1864 Expansão da malha urbana para áreas mais afastadas do leito do Rio Paraíba 
1877 Chegada da Estação Ferroviária Central do Brasil, alterando a vida e a estrutura 

da cidade, desviando o comércio das antigas ruas que conduziam ao Porto para 
o lado leste da cidade 

1888 Abolição da escravatura, substituindo a mão de obra escrava pelo trabalho 
imigrante 

Fim do 
sec.19 

Abertura do bairro do Pedregulho, na outra margem do rio Paraíba, que se 
desenvolveu com a construção da Ponte Metálica em 1897.  

1897 Instalação das primeiras redes de água e esgoto e início do funcionamento da 
linha do bonde à tração animal, ligando o centro da cidade ao bairro do 
Pedregulho 

1912 Início das atividades da linha de bonde movida à eletricidade, ligando 
Guaratinguetá a Aparecida 
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1938 Crescimento de bairros fora do centro da cidade, com seu desenvolvimento para 
o outro lado do Rio Paraíba 

1940 Aumento da população urbana em relação a rural, superando-a em decorrência 
da desruralização e migração 

1951 Instalação da Escola de Especialista de Aeronáutica (EEAer) 
1966 Início do funcionamento da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG) 
1976 Criação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp-FEG), 

criando nova dinâmica na cidade 
1982 Maior concentração de vias no centro da cidade, que se intensifica até o ano de 

1996, com grande adensamento nos centros urbanos 
1985 Criação da unidade do Senac de Guaratinguetá 
1994 Criação da Fatec de Guaratinguetá. Pode-se dizer que a Unesp, Senac, Fatec 

trazem juntas novas comunidades que modificam a cidade nos aspectos sociais 
e territoriais 

2013 Concentração da atividade humana na região central, com desenvolvimento ao 
norte do município, surgindo novos bairros; a cidade se expande 

2014 O município recebe o título de Estância Turística do estado de São Paulo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 
 De acordo com informações da  minuta do Plano Diretor de Turismo de 

Guaratinguetá (2018), o século vinte encerrou-se com o reconhecimento da Santidade 

de Frei Antônio de Sant’Ana Galvão como o primeiro brasileiro na glória dos altares, 

beatificado em 1998 na Itália, em Roma e canonizado em 2007 no Brasil, em São 

Paulo. Este fato levou a cidade a ser reconhecida, no século vinte e um, como a 

Primeira Estância Religiosa do Estado de São Paulo. 

 Em 2008, através de eleição em urnas e na internet, por voto popular a cidade 

elegeu as 7 Maravilhas de Guaratinguetá: 

1) Matriz de Santo Antônio, 

2) Casa de Frei Galvão, 

3) Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito, 

4) Estação Ferroviária, 

5) Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, 

6) Escola de Especialistas de Aeronáutica, 

7) Bairro do Gomeral – Marco ambiental, paisagístico e turístico. 

 Em 2014, o município recebeu merecidamente o título de Estância Turística do 

Estado de São Paulo.  

 A expansão urbana de Guaratinguetá se dá com fatores que favorecem e 

outros que a dificultam. Seu espaço urbano se estrutura em função de elementos que 
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determinam sua forma linear de ocupação e expansão, principalmente nas suas 

primeiras fases, como o rio Paraíba, o relevo, a ferrovia e a rodovia Presidente Dutra. 

 Os fatores geográficos atuaram como elementos que dificultaram sua 

expansão, pois foi implantada em sítios desfavoráveis à ocupação: uma estreita faixa 

entre o rio Paraíba e as encostas da serra do Quebra-Cangalha. 

 As barreiras naturais na primeira fase de ocupação foram o rio Paraíba e os 

ribeirões dos Mottas e São Gonçalo. Os ribeirões dificultaram durante certo período a 

expansão da então vila para leste e para oeste. O rio Paraíba foi transposto somente 

no final do século 19 com ocupação urbana, embora a travessia já existente há um 

tempo pela necessidade de comunicação entre os núcleos rurais da margem 

esquerda.  

 A expansão urbana foi também determinada por fatores de natureza histórica, 

que atuaram de maneiras distintas, ora favorecendo ora dificultando. A expansão foi 

favorecida pela presença de igrejas e capelas. Conforme demonstrado, a capela de 

Santo Antônio, hoje catedral de Santo Antônio, foi o primeiro indutor de formação do 

núcleo urbano. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, fins do século 18 favoreceu o 

desenvolvimento para oeste; Capela de São Gonçalo e Igreja de Santa Rita, para leste 

e Capela de São João, de 1898, incentivando a ocupação do Alto das Almas. 

 A localização comercial e industrial se torna um fator favorável à expansão 

urbana. O comércio se localizava em torno da Rua do Porto, depois avança até a 

estação ferroviária e posteriormente para leste e sul, ocupando áreas residenciais. 

Com relação a indústria, a expansão se dá em direção a Lorena. 

 Em seguida, a expansão se acelera em virtude da atuação do mercado 

imobiliário, pois com a vinda de indústrias para a cidade, as áreas ao seu redor são 

ocupadas. 

 Enfim, conhecer o significado e a importância do planejamento urbano desde 

o início da formação de uma cidade, acompanhando sua evolução torna-se possível 

conhecer a origem de nossas cidades e também das causas dos problemas que a 

atingem. Sendo assim, as informações se tornam mais completas ao se adicionar 

dados de experiências passadas aos atuais, possibilitando uma análise mais criteriosa 

e aumentando a possibilidade de acertos. É necessário avaliar os dispositivos e 
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recursos que podem ser utilizados no planejamento, permitindo tomadas de decisões 

conscientes atendendo às demandas sociais. 

 

3.2 Característica do sistema viário e de transporte de Guaratinguetá, SP 

 

 O Sistema Viário e de Transporte é composto por todas as vias de tráfego 

urbano, o qual deve estabelecer condições para a implantação de infraestrutura capaz 

de promover a ordenação dos fluxos e da acessibilidade, com foco na mobilidade 

urbana adequada para garantir aos cidadãos deslocamentos de forma econômica, 

segura e confortável. 

 Guaratinguetá se estruturou por vias radiais, tendo como ponto central a 

Catedral de Santo Antonio,  apoiadas em traçados das antigas saídas das cidades, 

como as Avenidas Rui Barbosa, João Pessoa e Santos Dumont, ruas José Bonifácio, 

Visconde de Guaratinguetá, Pedro Marcondes, Alberto Barbeta e Coronel Tamarindo, 

e também a Avenida Padroeira do Brasil, ligando a cidade a Aparecida.  

 Segundo o Plano Diretor do município de Guaratinguetá, na sua Lei 

Complementar n°23, de 09 de junho de 2006, no seu artigo 33, estabelece que o Plano 

de Sistema Viário e de Transporte será implementado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e Coordenação, a qual emitirá diretrizes para melhoria das vias 

existentes, e que considerará, dentre outros, os seguintes aspectos: 

 estabelecer padrões de hierarquia das vias; 

 melhorar e ampliar vias existentes; 

 implantar sistema cicloviário. 

 A Figura 4 nos mostra o mapa da estrutura viária, segundo o levantamento de 

dados da Minuta do Plano Diretor do Município de Guaratinguetá, elaborado neste 

ano de 2019, ainda a ser aprovado pela Câmara Municipal, para os próximos dez 

anos. 
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Figura 4 Estruturação viária do município de Guaratinguetá, SP, 2019. 

 

Fonte: Minuta do Plano Diretor do Município de Guaratinguetá, 2019. 

 

 O sistema viário é formado pelo conjunto de vias do município, sendo estas 

classificadas e hierarquizadas de acordo com seu desempenho, capacidade de 

suporte, infraestrutura, uso e ocupação do solo atual e futuro, dos modos de 

transporte, tráfego de veículos e dimensões. 

 O principal problema do sistema viário é o congestionamento de vias centrais. 

Em Guaratinguetá isso se deve à grande concentração comercial em área central que 

possui vias estreitas e passagem em nível. Além de concentrar um número 

significativo de pontos turísticos e do patrimônio histórico da cidade, atraindo pessoas 

para a prática do turismo, aumentado significativamente a população flutuante nas 

datas de eventos religiosos e culturais, o centro histórico não foi planejado de forma 
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a comportar o crescimento populacional e a opção pelo transporte motorizado 

individual, ou, seja, o automóvel. 

 Em termos de transporte público para o acesso ao centro histórico, o município 

conta com o Transporte Urbano de Guaratinguetá (TUG), concessão dada às 

empresas Rodoviário e Turismo São José Ltda e Rodoviário Oceano Ltda para a 

realização do transporte coletivo de passageiros por ônibus e micro-ônibus. Contam 

com linhas e horários que buscam atender a população de todos os bairros de 

Guaratinguetá. As viagens têm origem na Rodoviária de Guaratinguetá, localizada na 

Praça Rotary e próxima do centro histórico.  

 O meio de transporte mais utilizado pelos moradores da cidade é o automóvel. 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a disposição da frota de 

veículos se apresenta de acordo com a Figura 5. 

 

Figura 5 Frota de veículos de Guaratinguetá, SP.

 

   Fonte: Denatran, 2012.  
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 Observamos a preferência pelo uso de automóveis como meio de 

deslocamento, seguida pela motocicleta, confirmando que a forma de reprodução da 

população está baseada no modelo do transporte individual  

 Na Tabela 3 verifica-se que a preferência pelo automóvel é significativamente 

maior em detrimento de outras formas de deslocamento. Ela nos mostra que essa 

preferência ocorre em capitais como São Paulo e também no Brasil. 

 

Tabela 3  Preferência pelo automóvel em comparação aos outros modais. 

 

Fonte: Denatran, 2012. 

 

 O Brasil tem 2,57 habitantes por veículo. Em Guaratinguetá a relação é de 2,03 

habitantes por veículo, levantamento feito pelo Denatran em 2013. A Tabela 4 nos 

mostra a série histórica dessa relação de 2004 a 2013. 
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Tabela 4 Série histórica/número de habitantes por veículo - relação entre população 

e frota de veículos. 

 Guaratinguetá hab/veículo Média nacional 

hab/veículo 

2004 3,39 4,56 

2005 3,30 4,38 

2006 3,09 4,12 

2007 2,88 3,81 

2008 2,62 3,48 

2009 2,44 3,23 

2010 2,25 2,94 

2011 2,13 2,73 

2012 1,99 2,55 

2013 2,03 2,57 

Fonte: Denatran, 2013. 

 

 Segundo informações obtidas do site do Denatran (2012) nos últimos treze 

anos, de 2001 a 2012, a frota de carros no Brasil cresceu vertiginosamente, saltando 

de 16 para aproximadamente 42 milhões de unidades licenciadas, um aumento de 

160%. Na cidade de São Paulo, detentora da maior frota, mas não da maior taxa de 

motorização (número de automóveis particulares por mil habitantes) esse número já 

ultrapassou 4 milhões de unidades. No país nesse mesmo período a taxa de 

motorização, considerando somente os carros, cresceu de 94 carros para 213 por mil 

habitantes. Na capital paulistana esse índice chega a 378.  

 Os números do país estão bem abaixo de cidades europeias e americanas. 

Algumas capitais brasileiras se aproximam, mas não chegam a ultrapassar a média 

de algumas capitais desses continentes (Estados Unidos 1,3 hab/carro; Canadá 1,6 

hab/carro; Espanha, França e Japão 1,7 hab/carro; Alemanha e Reino Unido 1,8 

hab/carro; Coreia do Sul 2,7 hab/carro).  

 Guaratinguetá, ainda segundo o Denatran, teve sua frota aumentada de 32.162 

veículos, em 2004, para 58.033 em 2013, o que equivale a um aumento de um pouco 

mais de 80% em nove anos. 
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 A cidade passa a ser estruturada para a operação do automóvel, para as 

pessoas se deslocarem por este modelo de transporte. 

 Já foi demonstrado que a utilização de outros modais de transporte reduz a 

ocupação do espaço das vias com muito mais pessoas transportadas em relação à 

área pública utilizada do que se fossem transportadas por veículos motorizados 

individuais, reduzindo as emissões de gases na atmosfera com custos individual e 

coletivo menores. 

 Necessário se faz que o município crie o seu Sistema de Mobilidade urbana, e 

garanta acesso a todos os cidadãos a esse Sistema, principalmente aos que possuem 

mobilidade reduzida. É um direito de todos o uso das vias públicas porque são 

públicas e não privadas, abrangendo todos os que se locomovem nos passeios, 

calçadas e travessias. Com a adoção de medidas simples e criativas, o Poder Público 

municipal reduziria os acidentes e promoveria a maior e melhor utilização da cidade 

por sua população. 

 Para tanto, é fundamental que governos das três esferas, entidades públicas, 

privadas e não governamentais, além de toda a sociedade civil, compartilhem a 

responsabilidade de uma mudança comportamental, naquilo que couber a cada um, 

no sentido de reduzir as desigualdades sociais, promover a acessibilidade e qualificar 

as condições urbanas de mobilidade e de ocupação do espaço público. 

 

3.3 Uso e ocupação do solo 

 

 Segundo Vaz (2006), a regulação do uso e da ocupação do solo urbano 

representa a materialização das relações socioeconômicas vigentes nas cidades, em 

função de condicionantes ambientais, legais e de características de infraestrutura 

instalada. Dessa forma, políticas urbanas de mobilidade — transporte urbano e 

sistema viário —, saneamento básico, aproveitamento dos recursos hídricos, 

preservação ambiental, habitação, rede de saúde, segurança, desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras, produzem repercussões diretas no território e, por isso, 

tem na regulação do uso e da ocupação do solo um de seus principais instrumentos. 
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 O Plano Diretor é o instrumento técnico-jurídico que, em conjunto com a 

legislação de uso e ocupação do solo, traça diretrizes para a gestão do espaço 

urbano, definido os caminhos urbanísticos das cidades.  

 É na legislação de uso e ocupação do solo que se encontra o estudo do 

zoneamento o qual define os usos possíveis para as áreas da cidade, com o objetivo 

de evitar conflitos entre seus diversos usos. 

 A cidade é dividida em zonas industriais, comerciais, residenciais, institucionais 

e em zonas mistas, combinando tipologias diferentes de uso, usos esses já 

consolidados resultante da ocupação histórica de determinada evolução urbana, sem 

se preocupar com a dinâmica das cidades, fazendo com que o zoneamento adquira 

característica excludentes de ocupação. 

 O Estatuto da Cidade, rompendo com a forma tradicional de regulação do uso 

e ocupação do solo, estabelece diretrizes que simplificam a legislação de 

parcelamento, uso e ocupação do solo.  

 Essas diretrizes apresentam algumas características centrais (VAZ, 2006): 

 o rompimento da visão tradicional da cidade fragmentada em zonas 

especializadas, segundo a qual para cada área são definidos usos claramente 

diferenciados. Esse conceito é substituído pela concepção da cidade como 

espaço de prática da cidadania e convívio social. Concretamente, isso significa 

adotar uma regulamentação do espaço urbano mais flexível, com a legislação 

acompanhando a dinâmica de transformação contínua do espaço urbano, com 

ênfase na abordagem de policentralidades e mistura de usos; 

 a desregulamentação e a simplificação da legislação, as quais visam construir 

instrumentos mais simples de controle do uso e ocupação do solo. A essência 

dessa nova instrumentalização fundamenta-se nas ideias de que a legislação 

deve explicitar seus objetivos e de que o acesso à terra urbana seja 

democratizado. Nesse sentido, visa-se remover o excesso de regulamentação, 

sobretudo quanto às normas de construção; 

 a incorporação de mecanismos de apropriação social dos benefícios da 

urbanização que assegurem a manutenção dos direitos coletivos e o interesse 

da cidade, ao mesmo tempo em que se abandona o excesso de 

regulamentação. Isso significa instrumentalizar a regulação de forma que o 
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particular assuma os ônus dos impactos gerados pelo empreendimento. Tais 

instrumentos evidenciam-se, por exemplo, na cobrança pelo direito de construir 

área adicional à do terreno, como compensação à sobrecarga gerada pelo 

empreendimento sobre a infraestrutura urbana, na responsabilização do 

empreendedor pela resolução de impactos negativos gerados pelo 

empreendimento e na definição de áreas passíveis ou não de adensamento, 

tendo em vista o incremento da eficiência do uso da infraestrutura urbana. 

  

 Atualmente o zoneamento de Guaratinguetá está dividido como mostra a 

Figura 6. 

 

Figura 6 Mapa de zoneamento e uso do solo de Guaratinguetá, SP. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação de Guaratinguetá - SP, 

2018. 
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 Observamos que o maior adensamento da malha urbana se localiza nas áreas 

próximas ao rio Paraíba, principalmente na ZI (centro) na cor rosa claro, início da 

formação da cidade, onde se localiza o centro histórico, objetivo desse estudo. A 

característica principal do uso do solo no centro histórico é residencial e comercial e 

de prestação de serviços. Há várias lojas, instituições bancárias, supermercados e 

pontos turísticos e construções com grande valor histórico e arquitetônico, como a 

Catedral de Santo Antônio, a Estação Ferroviária, o Museu Histórico Pedagógico 

Conselheiro Rodrigues Alves, entre outros. Todos tombados pelo Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – Condephaat. 

 Conhecer o sistema viário se torna essencial para o estabelecimento do 

zoneamento do uso do solo urbano, pois são as vias que nos conduzem aos diferentes 

lugares e acabam por delimitar os espaços em conjunto com os rios, lagos e 

montanhas, tornando-se um importante aspecto a ser considerado no estudo sobre 

mobilidade urbana, pois independentemente do uso de determinado espaço 

(residencial, comercial ou industrial) os deslocamentos estarão sempre presentes. 

 Conforme Pires et al., 1997: 

 

A via urbana tem várias utilizações. Ela é o espaço por onde circulam pessoas 

a pé ou utilizando veículos. É também utilizada para a distribuição de energia 

elétrica, telefonia e sinais televisivos e para conduzir água potável e retirar 

esgotos sanitários e águas pluviais. As calçadas também servem para a 

arborização e para a instalação de equipamentos públicos (telefone, caixa de 

correio) (Pires et al,1997, p. 259). 

  

3.3.1 Evolução da malha urbana de Guaratinguetá 

 

 Foi ao redor do rio Paraíba que a cidade de Guaratinguetá se desenvolveu, 

conforme demonstrado anteriormente. 

 A necessidade de deslocamento de pessoas e mercadorias desenhou as vias 

na cidade que se formava, evoluindo conforme novas modalidades de transporte 

surgiam, como os bondes a tração animal, bondes elétricos e o trem.  
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 O início do crescimento da malha urbana, à esquerda do rio Paraíba, é 

motivada pelo comércio que acontecia na rua do Porto (hoje Comendador Rodrigues 

Alves) através das embarcações que atracavam e pela habitação. 

 Quando a ferrovia passou a cruzar a cidade, em 1885, a mancha urbana passa 

a se desenvolver em direção a Serra Quebra Cangalha, provocando uma dispersão 

na margem esquerda do rio Paraíba.  

 Com a ligação do centro ao bairro do Pedregulho, há um crescimento da 

mancha urbana na margem direita do rio Paraíba, somado com a vinda da Rodovia 

Presidente Dutra, na década de 1950. 

 Posteriormente se dá o adensamento urbano dos bairros do Pedregulho e Vila 

Paraíba bem como a dispersão no sentido da serra Quebra Cangalha e Aparecida. 

 Sem muitas alterações na margem esquerda do rio Paraíba, onde tudo 

começou, há um crescimento significativo na malha urbana no sentido norte do 

município de Guaratinguetá. 

 Fica evidenciado que, conforme as áreas vão sendo ocupadas, surge a 

necessidade de novos deslocamentos para se chegar aos novos destinos. A cidade 

vai se desenhando numa simbiose com o crescimento da população e sua ocupação 

nos espaços da cidade, carregando consigo as necessidades comuns a todos: 

moradia, educação, saúde, trabalho, lazer, transporte.  

 Sabe-se que inicialmente o transporte de pessoas e mercadorias em 

Guaratinguetá era feito na sua maioria por animais, logo depois vieram os bondes a 

tração animal seguido do bonde elétrico, por fim o automóvel. Todos esses modais, 

não se esquecendo da caminhada como a forma mais antiga e primeira de todos os 

modais e presente em conjunto com eles até os dias de hoje, demandam que as vias 

tomem outras características porque necessitam de novas infraestruturas viárias, 

buscando atender às necessidades da população por mais fluidez, segurança e 

rapidez nos seus deslocamentos. 

  Políticas urbanas inadequadas e a falta de planejamento com relação ao uso 

e ocupação do solo, e que não estejam integrados ao sistema de transporte e de 

circulação, acarretará problema com a mobilidade, a acessibilidade e a 

sustentabilidade urbana. Assim, Pires et al (1997), considera que: 
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O desenvolvimento das cidades pode ser controlado e dirigido por ações de 

planejamento, seguidas da adoção de medidas concretas em várias áreas. A 

mais abrangente delas é a que define o uso e ocupação do solo que, por sua 

vez, terão relação direta com as condições de transporte e trânsito. O processo 

de planejamento urbano pode ser conduzido por dois instrumentos gerais – o 

plano diretor e as leis de zoneamento – e um instrumento específico (controle 

de pólos geradores). Adicionalmente, vários instrumentos podem ser 

combinados para organizar operações urbanas de renovação ou alteração do 

uso de uma determinada área (Pires et al,1997, p. 8). 

 

 Assim, pensar a cidade urbanisticamente, de forma integrada, é oferecer 

melhor qualidade de vida para seus cidadãos, garantindo a todos, de forma justa e 

igualitária, o acesso sustentável aos meios de deslocamentos. 

 

3.4 População e projeção demográfica 

 

 As informações sobre a população e demais informações deste item foram 

retirados do site do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 Guaratinguetá tem 112.091 habitantes, distribuídos em uma área de 751,44 

km², com densidade de 149,17 hab./km². A maior parte da população vive em área 

urbana, com uma taxa de urbanização de 95,26%, com base no Censo IBGE 2000. 

 Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual 

de 1,40%. Na UF, esta taxa foi de 1,78%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo 

período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 91,74% para 

95,15%. 

 Entre 2000 e 2010, a população de Guaratinguetá cresceu a uma taxa média 

anual de 0,73%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, 

a taxa de urbanização do município passou de 95,15% para 95,26%. Em 2010 viviam, 

no município, 112.091 pessoas.  

 As populações do município de Guaratinguetá foram projetadas a partir dos 

dados do Censo 2010 do IBGE. O município de Guaratinguetá, oficialmente, tem 

apenas o Distrito-Sede. Como a projeção efetuada foi somente para os distritos do 
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município, no caso de Guaratinguetá tem-se então a projeção somente para o Distrito-

Sede como um todo. Esta projeção é apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 Populações e domicílios do município de Guaratinguetá, SP. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Entretanto, além da Sede Municipal, Guaratinguetá conta com quatro áreas 

urbanas isoladas: Santa Edwiges, Pedrinhas, Engenho D’Água e Rocinha. Estas 

áreas, na catalogação do IBGE, estão registradas como área urbana isolada (código 

de situação “3”) e para elas somente se tem os dados do Censo 2000, reproduzidos 

no Quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4 Dados da área urbana isolada do censo 2000, Guaratinguetá, SP. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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 Desses dados de 2000 extrai-se que a população urbana de Guaratinguetá 

está assim distribuída: 

 98,60% na Sede Municipal; 

 0,76% em Santa Edwiges; 

 0,13% em Pedrinhas; 

 0,26% em Engenho D’Água; e 

 0,24% em Rocinha. 

 Como consequência do crescimento populacional há o aumento da 

necessidade por mobilidade, mobilidade esta que tenha como princípio não somente 

o aumento da infraestrutura urbana, mas uma gestão inteligente que reduza a 

dependência do uso do transporte motorizado individual, favorecendo o transporte 

público de qualidade, e principalmente a quebra de paradigma quanto ao uso do 

transporte não motorizado, além de buscar a integração entre os modais, de forma a 

oferecer ruas mais sustentáveis com foco no centro histórico de Guaratinguetá, objeto 

desse trabalho. 
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4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, são adotadas as seguintes etapas, 

esquematizadas de forma a propiciar um roteiro para a concretização do trabalho, 

onde o produto de cada etapa se inter-relaciona com a seguinte, conforme Figura 7.  

    

Figura 7 Etapas do desenvolvimento do projeto – aplicando o Design 

Thinking. 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 

 

Na primeira etapa realiza-se uma revisão bibliográfica sobre o tema e a 

apresentação da evolução da cidade de Guaratinguetá acerca do crescimento da sua 

Etapa 3 (Ideação): 
estudo de caso -  

análise dos 
problemas 

Etapa 1 (Imersão): 
fundamentação 

teórica 

Etapa 2 (Análise e 
síntese): delimitação 

do local de estudo 
(duas ruas do centro 

histórico) 

 Revisão bibliográfica 
 Guaratinguetá: estudo 

do contexto urbano e 
sua evolução histórica 

 Análise de fotos, mapas, 
tabelas e quadro 

 Observação in loco 
 

 Imagem aérea da área 
delimitada 

 Sistema viário e de 
transporte e evolução 

 População e projeção 

Etapa 4 
(Prototipação): 

mobilidade urbana 
sustentável 

 Levantamento 
fotográfico 

 Estudo da mobilidade 
urbana atual 

 Análise do perfil 
viário atual 

 Processo de busca por 
ideias 

 Proposta pelo uso do 
conceito de Ruas 
Completas na 
implantação e promoção 
da mobilidade 
sustentável 

 Resultado e discussões 
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malha urbana e o processo de ocupação do solo, principalmente da área que 

compreende o centro histórico afim de contextualizar o tema e explicar os caminhos 

que levaram a cidade a optar pelo modo motorizado para seus deslocamentos. Utiliza-

se de textos da Minuta do Plano Diretor Municipal de Turismo para a demonstração 

de alguns aspectos da evolução urbana, desde a criação da cidade até os dias atuais. 

Com relação a revisão bibliográfica, grande parte do referencial teórico insere-se na 

discussão dos seguintes temas: 

 Planejamento urbano, sistema viário e de transporte e a relação com a 

mobilidade urbana 

 Lei 10.257/01 que institui o Estatuto das Cidades 

 Relação entre uso do solo e transporte com foco na mobilidade 

 Infraestrutura urbana como foco no sistema viário 

 Ruas Completas – histórico e conceito 

 Tendo em vista o tema do trabalho também foram pesquisados documentos no 

site da Prefeitura de Guaratinguetá,  internet e legislação municipal, tais como: 

• Decreto nº 8.270 de 17 de agosto de 2017 Política de Proteção ao 

Patrimônio Histórico no Munícipio de Guaratinguetá 

  Plano Diretor do Município de Guaratinguetá instituído pela Lei 

Complementar n°23, de 09 de junho de 2006 

  Minuta do Plano Diretor do Município de Guaratinguetá em fase de 

aprovação, elaborado em 2019 

  Minuta do Plano Diretor Municipal de Turismo 

• Documentos do acervo referente à história da cidade 

• Mapas e fotos  

A segunda etapa teve foco na delimitação do local de estudo por meio de 

análises em macro escala de imagens da área urbana de Guaratinguetá, mais 

especificamente seu centro histórico, disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) além de estudo de mapas. O critério de escolha do 

local foi determinado a partir de estudo empírico da cidade de Guaratinguetá cujo 

Plano Diretor está em processo de revisão, sendo que esse Plano trata da aplicação 

de alguns instrumentos que constam do Estatuto da Cidade e que impõe a 

obrigatoriedade da revisão das principais leis municipais, tais como lei do sistema 
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viário, lei de parcelamento e uso do solo, entre outras. Vale destacar que as 

distribuições das atividades nas cidades demandam deslocamentos para o 

desenvolvimento das atividades do cotidiano das pessoas, sendo que as formas de 

adensamento e dos diferentes usos aplicados ao solo influenciam na dinâmica destes 

deslocamentos, na organização dos modais de transporte e na capacidade do sistema 

viário. 

 Posteriormente foi realizado um levantamento das características do sistema 

viário e de transporte da cidade, do crescimento da população e da projeção 

demográfica. 

 Na etapa 3 foram demonstrados, a partir dos dados coletados na etapa 

anterior, os problemas presentes na cidade quando se fala de mobilidade urbana, 

utilizando do recurso fotográfico para melhor visualização do exposto em texto. 

Na etapa 4 são apresentadas as propostas para a redemocratização do espaço 

público, apresentação dos resultados e discussões. 

Optou-se, assim, como método de pesquisa o estudo de caso com abordagem 

qualitativa e levantamento e análise de documentos. O estudo iniciou com uma busca 

abrangente de informações sobre mobilidade urbana no município como forma de 

permitir uma abordagem sistêmica do contexto analisado. 

 Design Thinking (DT) foi utilizada como metodologia neste trabalho, pois 

considera-se que a mesma, com características – referentes às suas técnicas e fases 

– possibilita que o objeto de estudo, no caso o contexto de mobilidade urbana no 

centro histórico da cidade, fosse analisado de maneira mais realista, possibilitando a 

imersão direta no cenário e um entendimento claro dos processos intrínsecos a esse 

tema. E, através de observações de comportamentos dos usuários e do próprio 

processo de planejamento urbano referente aos modais de deslocamento, identificar 

problemas reais e pertinentes.   

 Design Thinking  é uma metodologia que possibilita uma nova visão de pensar 

e abordar problemas, centrada nas pessoas. Visa um caminho colaborativo para a 

inovação de negócios. Nasceu nos Estados Unidos e foi idealizada pela empresa de 

design e inovação IDEO com base no pensamento de um designer, surgindo a 

denominação do conceito Design Thinking (VIANNA, 2012). 
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 Design Thinking é um processo integrativo que tem como objetivo envolver 

usuários, designers e empresários (LOCKWOOD, 2010) para resolver problemas 

utilizando a sensibilidade e métodos do Design. Ele busca fazer a correspondência 

entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis considerando 

as restrições práticas dos negócios, colocando essas ferramentas nas “mãos de 

pessoas que talvez nunca tenham pensado em si mesmas como designers e aplica-

los a uma variedade muito mais ampla de problemas” (BROWN, 2010, p.3). 

 Design Thinking é uma abordagem focada no ser humano que vê na 

multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e processos, 

caminhos que levam a soluções inovadoras para negócios (VIANNA, 2012). A 

proposta do DT é sustentada em três etapas essenciais que ajudam no entendimento 

dos problemas, ajudam a lidar com os desafios, verificar e experimentar novas 

soluções. A Figura 13 ilustra as três etapas: 

 

Figura 13 Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking 

 

Fonte: Vianna et al. (2012, p.18) 

 

 Na imersão, há coleta de insights para compreensão de como as pessoas 

experimentam o mundo físico, congnitiva e emocionalmente, e como funcionam 

grupos sociais e culturais. Isto requer que o gestor-designer se exponha ao mundo e 

dele participe. Já na ideação é feita a síntese das informações obtidas durante a etapa 

de imersão e são geradas ideias para o projeto. Nessa etapa é importante ter um 

grupo de pessoas diversas e multidisciplinares envolvidas no processo. Assim, 

arquitetos, psicólogos e engenheiros com seus pensamentos divergentes podem 

contribuir de maneira efetiva no processo. Por fim, na prototipação, há a criação e o 

desenvolvimento dos protótipos do projeto. Eles são fundamentais para testar e refinar 
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as ideias geradas no espaço da ideação. Depois de finalizados deve ser desenvolvida 

também a estratégia de comunicação para explicar as ideia (CASAS e MERINO, 

2011). 

 Neste estudo de caso, na etapa de imersão realizou-se a observação do 

ambiente onde o problema está inserido, ou seja, saiu-se às ruas para observar as 

formas como as pessoas se deslocam, sua circulação, as dificuldades apresentadas, 

o sistema viário, a acessibilidade e a interação da população com o espaço público. 

A partir desta fase pôde-se pensar nos temas centrais a serem abordados, e com isso, 

elaborar um roteiro de pesquisa: buscar temas, problemas e soluções relacionadas 

ao caso estudado (mobilidade urbana e formas de interação entre os diferentes 

modais na busca de um deslocamento mais sustentável). A partir das informações 

coletadas nas observações da pesquisa, realizaram-se buscas na internet e pesquisa 

em livros e artigos indexados cujos temas estão mencionados na etapa 1 da Figura 7.  

 Na etapa de Análise e Síntese, pode-se relacionar com o caminho descrito na 

etapa 2 da Figura 7. 

 Já na etapa de ideação (etapa 3), após ter conhecimento dos problemas 

existentes, iniciou-se o processo de busca por ideias que atendessem as 

necessidades apresentadas. As ideias se organizaram por meio de conversas 

informais com profissionais arquitetos urbanistas, moradores da cidade, familiares e 

amigos, além de pesquisa sobre cidades que adotaram o conceito de Ruas Completas 

como solução para o problema de mobilidade urbana com sucesso.  

 A partir das ideias que surgiram na etapa anterior, a etapa de prototipação se 

relaciona com a etapa 4 do plano de desenvolvimento do projeto, o qual se configura 

em proposta de requalificação de duas ruas do centro histórico de Guaratinguetá, com 

a aplicação do conceito de Ruas Completas, que busca mitigar os impactos causados 

pelo modo prioritário motorizado de deslocamento, o automóvel, bem como gerar um 

espaço sustentável para o deslocamento dos usuários. 
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5 ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 O presente capítulo apresenta a análise e a proposta de intervenção obtidos 

por meio da observação da dinâmica do centro histórico do município de 

Guaratinguetá - SP, especificamente de duas de suas ruas, nas quais serão aplicadas 

o conceito de Ruas Completas, respeitando as fases do Design Thinking, e sua 

importância para o contexto atual do município, que discute as diretrizes para a 

Mobilidade Urbana no seu Plano Diretor. 

 

5.1 Conflitos na mobilidade no centro histórico de Guaratinguetá – aspectos gerais 

 

 De acordo com o Decreto nº 8.270 de 17 de agosto de 2017, que cria a Política 

de Proteção ao Patrimônio Histórico no Munícipio de Guaratinguetá e dá outras 

Providências decreta no seu artigo 2 a delimitação da área que constitui o perímetro 

urbano histórico e cultural do município, conforme Figura 9.  
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Figura 9 Vista aérea do perímetro urbano histórico e cultural do município de 

Guaratinguetá, SP. 

 

Fonte: Minuta do Plano Diretor do Município de Guaratinguetá, 2019. 

 

 Vários são os problemas enfrentados pelos cidadãos de uma cidade que 

mantém relação direta com o sistema de circulação do tráfego. A poluição, sonora e 

do ar, os conflitos existentes pela falta de espaço, e os acidentes são alguns deles. 

 O uso intensivo de meios motorizados de transporte causa poluição de forma 

direta e indireta. Segundo Vasconcellos (2012), a forma direta resulta do lançamento 

de gases e de partículas sólidas na atmosfera, consequência do processo de 

combustão do motor que usa combustíveis fósseis.  

 Segundo Dutra et al. (2004) o rápido aumento da frota, como consequência do 

crescimento da população, a inadequação dos sistemas viários para atendimento das 

demandas de trânsito e transporte e a ineficiência dos transportes coletivos vêm 

causando um processo de saturação das vias de tráfego dos centros urbanos de 

forma contínua. O aumento da emissão de gases poluentes causados pela 

manutenção inadequada dos motores e pela deterioração e adulteração dos sistemas 
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de escapamentos dos veículos nessas vias é agravado pela diminuição da velocidade 

média dos veículos, acarretando muitas vezes níveis de poluição superiores aos 

padrões aceitáveis. 

 O Gráfico 1 mostra que, no caso dos poluentes locais, a maior quantidade é 

emitida por automóveis (60%), seguidos pelas motocicletas. No caso da emissão de 

CO2 (efeito estufa), os automóveis são responsáveis pela maioria das emissões 

(60%), seguidos pelos ônibus (26%). 

 

Gráfico 1  Emissão de poluentes, cidades com mais de 60 mil habitantes – Brasil 

(2012) %. 

 

Fonte: ANTP, 2012.  

 

 Segundo Rabl e Eyre (1998), os gases resultantes da queima de combustíveis 

emitem diversos poluentes que afetam o patrimônio edificado provocando seu 

deterioro e são precursores do ozônio que possui forte ação corrosiva e reduz a vida 

útil dos materiais. 

 Somado ao problema da poluição sobre o patrimônio arquitetônico, tem-se as 

vibrações mecânicas provocadas pelo deslocamento dos veículos e que contribuem 

para o aparecimento de fissuras filiformes nas superfícies das paredes e para o 

aumento do comprimento de fissuras já existentes (SCHIAPPA DE AZEVEDO; 

PATRICIO, 2008). 
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 Na poluição sonora o efeito do ruído na saúde humana depende do nível de 

exposição. Pode gerar desde efeitos à concentração e à produtividade, até problemas 

de audição, estresse e insônia. A Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD, na sigla em inglês) recomenda que o ruído do tráfego não exceda 

65 dB (VASCONCELLOS, 2012). Em virtude do horário em que se avalia o fluxo dos 

veículos, a chance desse valor ser ultrapassado é certa. O trem que passa pelo centro 

histórico certamente causa um grande impacto sonoro, além de causar parada no 

trânsito em diversas horas do dia. O ruído também abala as edificações por causa das 

ruas estreitas e da continuidade das fachadas das construções, que contribuem para 

a reflexão sucessiva dos raios sonoros que amplificam o som aí produzido 

(ZANIRATO, 2008). 

 Outro problema identificado é o uso inadequado das calçadas e vias, que são 

usadas pelas pessoas a pé ou utilizando veículos. Tanto as calçadas quanto as vias 

têm uma capacidade física máxima para acomodar o fluxo de pedestres e de veículos, 

que depende das suas dimensões e da presença de obstáculos como postes e 

equipamentos públicos, no caso das calçadas, e semáforos e intersecções, no caso 

das vias. 

 Fora do horário de pico observamos que o fluxo de veículos nas vias do centro 

histórico ocorre de forma relativamente tranquila. O problema é nos horários de maior 

movimento, principalmente nos pontos próximos a Catedral de Santo Antônio (Rua 

Visconde de Guaratinguetá), nas ruas do Mercado Municipal (entrada principal e 

lateral, Ruas 9 de Julho e Dr. Martiniano, respectivamente) e na rua do ponto de 

ônibus do centro (Rua Domingos Rodrigues Alves). Muitas vezes a capacidade de 

absorver o número de veículos é ultrapassada, formando os congestionamentos. Essa 

situação se agrava em cidades de menor porte, como Guaratinguetá, por ter calçadas 

e vias estreitas. 

 Com o carro ocupando um grande espaço e carregando apenas uma ou duas 

pessoas, evidenciamos outro problema: o uso das vias para estacionar veículos, 

reduzindo o espaço para circulação. É claro que precisa se definir esses espaços para 

estacionamento, mas a questão é como definir de forma igualitária quando se pensa 

que as vias são de todos e não apenas de uma minoria que usa automóveis. A Tabela 

5 mostra que as pessoas que utilizam automóveis ocupam de 70% a quase 91% do 
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espaço viário das vias principais, permanecem por muitas horas estacionadas 

ocupando espaço público, muitas vezes de forma gratuita. 

 

Tabela 5 Espaço viário usado por pessoas circulando em automóveis e ônibus, vias 

principais, cidades selecionadas, 2000. 

Cidade Área de via usada1 (%) Área por pessoa em carro/área por 

pessoa em ônibus (pico da tarde) 

 Autos ônibus  

Belo Horizonte 77,2 22,7 25,6 

Brasília 90,7 9,7 15,1 

Campinas 87,1 12,8 6,7 

Curitiba 79,2 20,7 17,3 

João Pessoa 87,7 12,2 11,2 

Porto Alegre 69,6 30,3 8,7 

Recife 84,5 15,4 7,0 

Rio de Janeiro 74,3 25,6 27,6 

São Paulo 88,0 11,9 13,1 

1.Média dos picos da manhã e da tarde. 

     Fonte: ANTP, 2012.  

 

 Em Guaratinguetá a empresa que gerenciava o estacionamento rotativo no 

município desde 2015 era a AC Park. O valor cobrado pelo usuário do serviço era de 

dois reais a hora, com acréscimo de um real a cada hora que excedia, podendo ficar 

estacionado até no máximo três horas. O sistema rotativo diminuiu consideravelmente 

a falta de vagas no centro histórico e afastou o problema da permanência excessiva 

nas vagas dos que usam o automóvel como meio de transporte. No entanto, em 

setembro de 2018 a Prefeitura de Guaratinguetá decidiu pela rescisão do contrato 

devido a falhas frequentes no cumprimento do contrato da empresa prestadora de 

serviço (OLIVEIRA, 2018). Desde então as vagas do estacionamento rotativo ficaram 

livres, e novamente um bem público volta a ser utilizado com exclusividade por apenas 

uma pessoa, gratuitamente, por várias horas. 
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 Pelo levantamento realizado pela autora, em outubro de 2018, apenas nas vias 

que dão acesso ao Mercado Municipal, mais especificamente na Rua Nove de Julho 

e parte da Rua Dr. Martiniano, das 70 vagas disponíveis analisadas, 70% estavam 

sendo utilizadas por trabalhadores do comércio local. Dependendo do tipo de 

comércio, esse cidadão estaciona seu carro ou motocicleta por volta das 6 horas da 

manhã e só vai disponibilizar a vaga às 18 horas, horário de fechamento do comércio. 

O restante das vagas será disputado pelos outros usuários. Esse problema se 

agravará no mês de dezembro, época em que o comércio encerra suas atividades às 

22h por causa das festas natalinas e de final de ano. 

 Outra opção são os estacionamentos particulares, que cobram valores mais 

altos dos que eram cobrados pela empresa AC Park, responsável pelo 

estacionamento rotativo, numa média de três reais por hora mais dois reais por hora 

excedente. E também os estacionamentos oferecidos pelos donos de 

estabelecimentos, como supermercados; em ambos os casos aumentando a 

ocupação geral da cidade pela área demandada.  

 Para a criação de espaços para estacionamento e criação de novas vias para 

atender a necessidade da população por cada vez mais espaço para o automóvel, há 

o prejuízo ao patrimônio histórico e arquitetônico que são destruídos para essa 

finalidade.  

 Isso aconteceu em Guaratinguetá, com a residência de Francisco Marcondes 

de Moura, à Rua Coronel Virgílio, que foi demolida, dando lugar a um estacionamento.  

 Por último, mas não menos importante, temos as calçadas que são elementos 

essenciais para a circulação de pessoas, visto que somos pedestres em algum 

momento nos nossos deslocamentos. 

 Observando as calçadas do centro histórico, percebemos uma grande 

extensão delas em mau estado de conservação além de muitas delas serem estreitas, 

disputando espaço com equipamentos urbanos. 

 A  Figura 10 mostra trecho de uma calçada em condições inaceitáveis de uso. 
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Figura 10 Calçada estreita e sem conservação à Rua Nove de Julho.

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 Uma calçada adequada precisa oferecer conforto e segurança para todas as 

pessoas. Essas características estão relacionadas ao tipo de piso, que precisa ser 

aderente para evitar quedas, à qualidade física (ausência de buracos), à declividade 

e à livre circulação dos pedestres. 

 Há trechos na área analisada em que as calçadas tiveram sua largura 

aumentada, com piso adequado e com boa conservação, oferecendo aos pedestres 

condições melhores para a sua acessibilidade, conforme nos mostra a Figura 11. 

 

Figura 11  Calçada com largura aumentada – Rua Comendador Rodrigues Alves.

 

     Fonte: Autora, 2018.  
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 Outro fator identificado foi a presença de degraus altos nas calçadas em vias 

em aclive (Figura 12), impossibilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, 

pessoas que utilizam cadeira de rodas, e até mesmo para as pessoas que precisam 

empurrar carrinhos de bebê ou de feira. 

 

Figuras 12 Calçada em via em aclive com degraus altos – Rua Marechal Deodoro.

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 O governo municipal é responsável pela manutenção da via (leito carroçável), 

enquanto as calçadas são de responsabilidade do proprietário do terreno em frente a 

ela. Assim, vemos calçadas descontínuas no seu padrão, malconservadas porque a 

punição talvez não exista por não existir fiscalização efetiva.  

 Assim, se temos que repensar a ideia de calçada, precisaríamos encontrar uma 

maneira de garantir que a vitalidade da vida pública possua espaço, em todas as suas 

formas, e que seja tudo público. 

 

5.1.2 A escolha das ruas  

 

 As ruas completas têm como uma das suas características calçadas largas, 

isto propicia a valorização do espaço público para a inserção de feiras, lojas, 

restaurantes, bares, exposições de arte, etc. A transformação do conceito de rua, 

sendo um espaço não apenas de locomoção, mas também de vivência, socialização 

e arborização é de fundamental importância para a redução dos níveis de tráfego. Isto 

porque medidas de incentivo ao transporte sustentável devem ser aliado ao bom uso 
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do espaço público para assim o pedestre, ciclista, e usuário de transporte público se 

sentirem seguros e ter motivo de utilizar aquele espaço (BANISTER, 2008). 

 A revitalização de diversas vias em ruas completas, com espaços para ciclista, 

pedestre, usuários de transporte público e automóveis, inserindo novos espaços 

públicos e verdes além de rotas as insere em um contexto muito mais do que de 

simples deslocamento de pessoas. Os projetos de ruas completas se pensados em 

um contexto em que se possa aumentar os usuários do comércio, as oportunidades 

de emprego e valorizar o espaço imobiliário acarreta em um desenvolvimento 

econômico do local (NEW YORK CITY DOT, 2013). Por isto, a proposta modelo 

elaborada no município de Guaratinguetá se preocupa não só com um deslocamento 

mais seguro e eficiente de todos os modos, mas também sua influência  nos pontos 

de comércio das ruas em questão. 

 O fato das Ruas Completas terem como princípio básico o investimento no 

transporte sustentável pode assim ser relacionado com a Lei 12.587/2012, já que a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana exige que municípios elaborem planos de 

mobilidade incentivando o transporte sustentável. Por isto os critérios de projeto serão 

adotados a partir de algumas características básicas das ruas completas que 

possuem relação com princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, como demonstrada na Tabela 6 . 

 

Tabela 6 Comparação entre os critérios básicos de uma rua completa com as 

diretrizes e princípios da Lei 12.587/2012. 

Critérios 

Ruas completas PNMU Artigos da Lei 12.587/12 

Infraestrutura ao pedestre, com 

calçadas largas, faixas de travessia, 

iluminação, sinalização, conforto e 

projetada com acessibilidade universal. 

Acessibilidade universal; desenvolvimento 

sustentável das cidades; segurança nos 

deslocamentos das pessoas; prioridade dos 

modos não motorizados; equidade e 

eficiência na circulação urbana e uso do 

espaço público. 

5-I 

5-II; 

5-VI; 

5-VIII; 

5-IX; 

6-II. 

Infraestrutura ao ciclista com ciclovias, 

ciclo faixas, e bicicletários; 

estacionamento para bicicleta; 

integração com o transporte coletivo. 

Desenvolvimento sustentável das cidades; 

segurança nos deslocamentos das pessoas; 

prioridade dos modos não motorizados; 

equidade e eficiência na circulação urbana e 

uso do espaço público; integração entre os 

modos de transporte. 

5-II; 

5-VI; 

5-VIII; 

5-IX; 

6-II; 

6-III 
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Prioridade do transporte público 

coletivo sobre o individual; faixas 

exclusivas ou semi-exclusivas; 

facilidades de integração com o 

pedestre e o ciclista 

Desenvolvimento sustentável das cidades; 

equidade no acesso dos cidadãos ao 

transporte público coletivo (TPC); qualidade 

na prestação de serviços do TPC; prioridade 

do TPC sobre o transporte individual 

motorizado, integração entre os modos e 

serviços de transporte; priorização de 

projetos de TPC estruturadores do território 

e desenvolvimento urbano integrado. 

5-II; 

5-III; 

5-IV; 

6-II; 

6-III; 

6-VI 

Arborização, facilitando a drenagem, 

regulação da temperatura e gerando 

uma paisagem mais agradável 

Desenvolvimento sustentável das cidades; 

integração com a política de 

desenvolvimento urbano e respectivas 

políticas setoriais de habitação, saneamento 

básico, planejamento e gestão do uso do 

solo no âmbito dos entes federativos; 

5-II; 

6-I 

Medidas de traffic calming (conjunto de 

medidas para moderação do tráfego 

motorizado) e gerenciamento de tráfego 

com o intuito de diminuir a velocidade e 

gerenciar o tráfego, gerando segurança 

ao transporte ativo. 

Segurança nos deslocamentos das pessoas; 

justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do uso dos diferentes modos e 

serviços; mitigação dos custos ambientais, 

sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas na cidade; proporcionar 

melhoria nas condições urbanas da 

população no que se refere à acessibilidade 

e à mobilidade; 

5-VI 

5-VII 

6-IV 

7-III 

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019. 

 

 Os critérios técnicos para a proposta de uso do conceito de Ruas Completas 

para duas ruas do centro histórico do município de Guaratinguetá terão como base o 

Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana - Transporte Ativo elaborado 

pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, o qual teve 

o apoio técnico do WRI Brasil. 

 Para dimensionar as calçadas é importante conhecer a classificação da rua, a 

quantidade de áreas de comércio, o comportamento do pedestre e o objetivo que o 

passeio terá.  

 Segundo o Código Nacional de Trânsito - CTB (BRASIL, 1997), as vias urbanas 

podem ser caracterizadas como trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais, cada uma 

apresentando funções e características específicas. O Quadro 5 apresenta a 

caracterização das vias e suas respectivas velocidades máximas permitidas. 
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Quadro 5 Caracterização das vias e respectivas velocidades. 

HIERARQUIA VIÁRIA VELOCIDADE MÁXIMA 

Trânsito rápido (caracterizada por acessos especiais com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade 

direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível) 

80 km/h 

Arterial ( caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros 

e às vias secundárias e locais possibilitando o trânsito entre as 

regiões da cidade) 

60 km/h 

Coletora (destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou 

arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade) 

40 km/h 

Local (caracterizada por interseções em nível não 

semaforizada, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas 

restritas) 

30 km/h 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

 A escolha das ruas para realizar o projeto de ruas completas se baseou em 

alguns critérios. Primeiramente, as ruas escolhidas não podem ter um fluxo enorme 

de veículos motorizados, caracterizando geralmente uma via arterial, ou seja, com 

mais de 1.800 veículos/h/faixa. Devem ter um significado histórico e cultural, que 

beneficie o turismo na região e auxilie na preservação do patrimônio arquitetônico do 

município. Por último, as ruas escolhidas têm que possuir motivo para que seja 

realizada a construção de infraestrutura voltada para o pedestre e o ciclista, como por 

exemplo comércio, escolas, faculdades, na rua ou nas proximidades. Além disso, a 

mudança nas caraterísticas das ruas devem possuir pequeno impacto no nível de 

serviço dos automóveis. É importante frisar que a viabilidade econômica e o 

enquadramento a realidade do município são levados em conta.  

 As ruas escolhidas foram a Rua Doutor Martiniano e a Rua Nove de Julho, 

conforme a Figura 13, ruas inseridas no centro histórico de Guaratinguetá, que 

conduzem o usuário a  importantes monumentos históricos bem como ao comércio 

local e ao calçadão da Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Outro aspecto importante 

para a escolha das ruas citadas é que são ruas onde está localizado o Mercado 
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Municipal, construção de 1889, de valor histórico e arquitetônico, que está em 

processo de revitalização e reforma. 

  

Figura 13 Print Screen da localização das ruas Doutor Martiniano e Nove de Julho. 

 

Fonte: Google maps, 2019. 

 

 A Rua Doutor Martiniano tem um comprimento total de 259,06 m, caracterizada 

como via local,  pois possibilita apenas o acesso local e por interseções em nível não 

semaforizada, com limite geral de velocidade de 30 km/h, conforme Figura 14. 
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Figura 14 Rua Doutor Martiniano.

 

     Fonte: Google Maps, 2019.  

 

 Para a boa execução de uma rua completa o uso da classificação tradicional 

do tipo de rua (local, arterial, coletora) não é suficiente. É essencial analisar o contexto 

sócioeconômico do bairro, e a maneira de como está se utilizando o solo. Conforme 

o Zoneamento do município, a rua Doutor Martiniano localiza-se na Zona I Centro (ZI), 

com uso predominante do solo do tipo comercial, com poucos edifícios residenciais. 

Possui trinta e nove lotes destinados ao comércio, sendo que dois estão inativos 

(dispostos para alugar), conforme levantamento feito pela autora no dia  13 de maio 

de 2019. A entrada lateral do Mercado Municipal também se encontra nesta rua bem 

como a lateral do Museu Conselheiro Rodrigues Alves, localizado à rua Doutor Morais 

Filho.  Foi identificado um hotel  - Hotel Royal Class, com 50 apartamentos, com 

capacidades variadas, o qual recebe pessoas de diversos lugares, principalmente 

turistas que desejam conhecer a rota religiosa do município. 

 É uma rua de mão única com apenas uma faixa de rolamento, conduzindo o 

usuário a Igreja Matriz de Santo Antonio; espaço destinado a estacionamento nas 

duas laterais, totalizando 47 vagas para automóveis (sendo uma preferencial – idoso), 

uma vaga de curta duração (15 minutos) em frente a uma farmácia,  51 vagas para 

motocicletas e um bicicletário com capacidade para 16 bicicletas. Há também uma 
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área destinada aos táxis (8 automóveis), próxima ao acesso ao calçadão do centro. 

Não há circulação de ônibus de transporte público em toda a extensão da via. 

 Nota-se também pela Figura 14 a inexistência de ciclofaixa e faixas 

arborizadas; presença de calçadas estreitas e sem critérios técnicos de acessibilidade 

e 20 postes de iluminação pública posicionados de forma a dificultar o deslocamento 

dos pedestres pelas calçadas,  conforme Figuras 15 e 16. 

  

Figura 15 Calçadas estreitas e irregulares Rua Doutor Martiniano. 

 

Fonte:Autora, 2019. 
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Figura 16 Postes de iluminação pública dificultando o deslocamento dos pedestres – 

Rua Doutor Martiniano. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 As dimensões do perfil viário da rua Doutor Martinano no sistema atual se 

encontram na Figura 17. 
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Figura 17 Perfil viário atual da rua Doutor Martiniano. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 

 

 A segunda rua escolhida foi a Rua Nove de Julho, com comprimento total de 

152,94 m, com a mesma caracterização da rua Doutor Martiniano, conforme Figura . 

18. 
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Figura 18 Rua Nove de Julho. 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

 

 Conforme o Zoneamento do município, a Rua Nove de Julho também localiza-

se na Zona I Centro (ZI), com uso predominante do solo do tipo comercial, com poucas 

edificações residenciais. Possui 27 lotes destinados ao comércio, incluindo o prédio 

do Correio, da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá (Aceg) e o 

Mercado Municipal, sendo que um lote está inativo (disposto para alugar), e um 

terreno baldio, conforme levantamento feito pela autora no dia  13 de maio de 2019.  

Foi identificado um estacionamento particular com capacidade para 27 vagas, 

podendo chegar a 40, conforme informações da proprietária.   

 É uma rua de mão única com apenas uma faixa de rolamento, conduzindo os 

usuários à Rua Marechal Deodoro; espaço destinado a estacionamento nas duas 

laterais, totalizando 41 vagas para automóveis (sendo duas preferenciais – idoso), 

uma vaga de curta duração (15 minutos) na calçada paralela a Aceg, 16 vagas para 

motocicletas e um bicicletário com capacidade para sete bicicletas. Há também duas 

áreas destinadas a carga e descarga, uma com duração de 30 minutos e a outra, de 

uma hora. Não há circulação de ônibus de transporte público em toda a extensão da 

via. 

 Nota-se também pela Figura 18 a inexistência de ciclofaixa e faixas 

arborizadas; e a presença de calçadas estreitas e irregulares, sem critérios técnicos 
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de acessibilidade e 6 postes de iluminação pública posicionados de forma a dificultar 

o deslocamento dos pedestres,  conforme Figuras 19 e 20. 

 

Figura 19 Calçadas estreitas e irregulares na Rua Nove de Julho.

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura  20 Postes de iluminação pública dificultando o deslocamento dos pedestre 

Rua Nove de Julho. 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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 As dimensões do perfil viário da rua Doutor Martiniano no sistema atual se 

encontram na Figura 21. 

 

Figura 21 Perfil viário atual da Rua Nove de Julho. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 

 

 A única sinalização vertical presente, tanto na rua Doutor Martiniano quanto na 

Nove de Julho, é a que faz referência ao estacionamento rotativo (atualmente 

inexistente no  município)  e ao reservado para idosos, conforme Figura 22. Já para a 

sinalização horizontal, identificamos as faixas de segurança (faixa de pedestres) em 

alguns trechos das duas vias. 
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Figura 22 Placas de sinalização de estacionamento rotativo e exclusivo. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 A observação quanto ao fluxo de veículos e pedestres nas duas ruas 

analisadas foi feita de forma qualitativa, em três dias da semana (quarta-feira, sexta-

feira e sábado), nos meses de maio e junho de 2019, em horários diferenciados, 

buscando retratar não somente a intensidade desse fluxo mas também o 

comportamento dos usuários. 

 Devido às atividades comerciais presentes nas duas ruas, o maior fluxo de 

pedestres do dia acontecem nos horários de entrada/abertura (entre 7h00min. e 

8h30min.) e saída/fechamento dos estabelecimentos comerciais (entre 17h30min. e 

18h30min.)  ao longo das ruas e no entorno próximo. Por conta disso, as ruas 

possuem uma dinâmica dependente do horário de funcionamento do comércio, com 

fluxo maior no sábado, decorrente da maior disponibilidade das pessoas para fazerem 

suas compras, conforme Figura 23.  Observa-se também na mesma Figura 23 que o 

fluxo diminui consideravelmente ao final da tarde desse mesmo dia, confirmando a 

dinâmica. 
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Figura 23 Fluxo de pedestres na rua Nove de Julho – sábado às 11h (à esquerda) e 

no final da tarde (à direita). 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 O sentido dos principais fluxos de pedestres reforça a identidade do local como 

polo de trabalho: de manhã os pedestres caminham da rua Monsenhor Filippo (local 

do ponto de ônibus localizado no centro, onde as pessoas desembarcam vindo dos 

bairros) e se deslocam para seus destinos de trabalho, principalmente;  e no fim da 

tarde, ou caminham até a rodoviária ou para a rua Domingos Rodrigues Alves 

(localização do ponto de ônibus do centro-bairros). 

 Vale ressaltar a presença de ciclistas nas duas ruas (Figura 24), seja para 

passagem para outros destinos próximos, seja para atividades no centro e também 

para se dirigirem aos seus locais de trabalho, como mais um modal de deslocamento. 
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Figura 24 Ciclistas nas ruas Doutor Martiniano e Nove de Julho. 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 O fluxo de veículos é expressivo, também bem mais intenso no sábado no 

período da manhã, conforme Figura 25. Todas as vagas para estacionamento 

estavam ocupadas, nas duas ruas, fazendo com que motoristas estacionassem em 

fila dupla, intensificando os conflitos presentes na disputa pelo espaço viário. 

 

Figura 25 Fluxo de veículos Rua Nove de Julho – sábado de manhã. 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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 Outro aspecto importante a ser observado é a forma como as ruas são 

utilizadas pelos seus diferentes usuários. Para isso, foram analisados dois itens: a 

forma da travessia das vias e a atividade de permanência nas calçadas, este último 

compreendendo a calçada como um elemento não somente de passagem, mas sendo 

utilizada para atividades diversas, como: aguardando travessia, conversando, deitado 

no chão, comércio informal. 

 Com relação à travessia, observa-se que, mesmo com a presença de faixas de 

segurança, os usuários têm como hábito atravessar fora da faixa, como nos mostra a 

Figura 26, bem como transitar pela via. 

 

Figura 26 Travessia fora da faixa de segurança. 

  

Fonte: Autora, 2019. 
 

 Com relação às atividades de permanência observadas em campo, a maior 

parte dela está relacionada a pessoas em pé conversando (Figura 27) e observando 

as vitrines das lojas. Há também a presença do comércio informal, na Figura 28. 
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Figura 27 Permanência de usuários conversando na calçada à Rua Nove de Julho. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 28 Comércio informal na calçada da Rua Nove de Julho. 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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 Não foi identificada a presença de mobiliário urbano que apoie essas 

atividades, como bancos por exemplo. Nem da aplicação de critérios técnicos 

referentes à acessibilidade nas calçadas e entradas das edificações comerciais. 

 Não foram identificadas, nos horários e período analisados, pessoas deitadas 

ou sentadas nas calçadas das ruas observadas, embora esse tipo de permanência 

aconteça principalmente em determinadas épocas do ano, quando do acontecimento 

de eventos festivos. 

 

5.2 Redemocratizando o espaço público: proposta de aplicação do conceito de Ruas 

Completas 

 

 Em termos técnicos, a construção de Ruas Completas propõe que as vias 

urbanas devem fornecer mobilidade a todos os modais existentes e atendam a todos 

os usuários, de todas as idades e habilidades (TCAT, 2012). Ou seja, vias completas 

devem permitir que qualquer indivíduo vá a qualquer lugar deslocando-se através de 

qualquer modo de transporte (ATP, 2012). 

 Para isso, é necessário que os espaços seja dimensionados de forma mais 

equitativa nas cidades. O objetivo é fazer com que a qualidade dos deslocamentos 

melhore através da criação de vias que sejam ótimos espaços públicos e redes 

sustentáveis de transportes, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos locais. 

 Uma rua completa é formada pela interação e combinação de três zonas 

componentes do espaço urbano, conforme Figura 29. O contexto em que a via está 

localizada, ou seja, os espaços e/ou edificações privadas e/ou públicas que se 

encontram adjacentes às ruas; o domínio do pedestre, formado pela área localizada 

entre as edificações e a rua e, por fim, a faixa de tráfego, sendo esta a área dedicada 

à realização das viagens no território urbano (ATP, 2012). 
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Figura 29 Desenho ilustrativo de uma Rua Completa. 

 

Fonte: WRI Brasil, 2017. 

 

 Para a proposta da aplicação dos conceitos de ruas completas para as duas 

ruas escolhidas nesse projeto serão utilizadas as orientações técnicas do Caderno 

Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana - Transporte Ativo, desenvolvido pela 

Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (SeMob) do Ministério das Cidades, com 

apoio técnico da WRI Brasil. 

 O Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo 

aborda os meios de transporte que dependem da propulsão humana. Apresenta os 

critérios gerais para a implantação de infraestrutura adequada - calçadas, ciclovias e 

ciclofaixas - e que garanta segurança e acessibilidade a todas as pessoas. Ao 

compilar normas técnicas e referências bibliográficas, o caderno oferece subsídios 

para a concepção, avaliação e aprovação de projetos voltados à infraestrutura 

qualificada dos meios de transporte ativo. Os critérios técnicos definidos neste 

Caderno levam em consideração as leis e as normas vigentes no Brasil, o estado da 

prática e as recomendações da literatura nacional e internacional (BRASIL, 2016) 

 As sugestões aqui descritas foram embasadas em estudos técnicos que 

evidenciam a relação entre os pontos elencados e a promoção da mobilidade 

sustentável através da aplicação dos conceitos de Ruas Completas. 

 Não há intenção de oferecer uma resposta única sobre como uma Rua 

Completa deva ser implantada, mas sim de auxiliar no processo de tomada de decisão 
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do gestor municipal, sem desconsiderar a relevância do seu julgamento acerca dos 

aspectos que envolvem a melhoria na mobilidade urbana do município, principalmente 

no momento atual de construção do seu Plano Diretor. 

 Para a aplicação da Rua Completa, será definido um perfil viário que leve em 

consideração o uso do solo predominante no local, a hierarquia da via em questão e 

a hierarquia modal que se deseja implantar. Tanto o uso do solo quanto a hierarquia 

da via já foram apresentados no item 5.1.2 dessa dissertação. 

 A importância do uso da hierarquização entre os modais se dá no sentido de 

auxiliar  no processo de tomada de decisão sobre as deliberações operacionais que 

deverão ser feitas ao longo do processo. Por exemplo, um local pode apresentar um 

perfil viário em que a implementação de uma ciclovia pode ser preferencial a 

implementação de mais uma faixa de rolamento, no caso da hierarquia modal local 

fornecer dados que subsidie a priorização do ciclista em relação aos usuários de 

veículos motorizados. 

 Segundo os princípios apresentados na Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, a hierquia modal deve priorizar o pedestre, em seguida os modais não 

motorizados, o transporte coletivo, de cargas e, por último, o deslocamento de 

veículos particulares, conforme Figura 30. 

 

Figura 30 Hierarquia modal – Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

 

Fonte: IPTD, 2014. 
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 Entretanto, algumas alternativas podem ser adotadas, em virtude do uso do 

solo no local e das necessidades e particularidades apresentadas. Em locais onde o 

uso do solo é predominantemente industrial, pode-se priorizar o deslocamento da 

carga, a fim de impulsionar a economia local do município, entre outros exemplos. 

 A priorização modal deve ser ponderada no sentido de planejar 

adequadamente os elementos do projeto que irão compor o perfil viário resultante das 

considerações feitas acerca do uso do solo e da hierarquia da via identificadas nas 

ruas escolhidas para a redemocratização do espaço público pela aplicação dos 

conceitos de rua completa. 

  Assim, a hierarquia modal para as duas ruas escolhidas será a que privilegia 

o pedestre, em virtude da dinâmica e da forma de uso das vias pelos usuários 

observadas na etapa de coleta de dados. Não podemos esquecer também que as 

duas ruas analisadas estão localizadas no centro histórico do município, e são ruas 

que conduzem turistas a pontos históricos e de importância arquitetônica e cultural. 

Dos nove prédios tombados pelo CONDEPHAAT, oito estão localizados no centro 

histórico. São eles: 

 Museu Histórico-pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves 

 Catedral de Santo Antonio 

 Estação Ferroviária 

 Solar Rangel Camargo 

 Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves 

 Escola Estadual Flamínio Lessa 

 Prédio da Diretoria de Ensino Coronel Alfredo de Barros Santos 

 Teatro Carlos Gomes 

 

Prover o turista de ruas acessíveis, confortáveis e seguras tem a vantagem de 

promover melhor visibilidade do município, fortalecendo e revigorando o 

relacionamento das pessoas na participação das manifestações culturais e religiosas 

bem como desenvolvendo o comércio local. 

 Como o uso do solo no centro histórico é misto, com a presença de edificações 

de uso residencial e comercial, e a tipologia viária é do tipo local, promove uma 
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dinâmica quanto ao uso das ruas e calçadas voltada para o pedestre. Dessa forma, o 

perfil viário proposto tem como objetivo prover deslocamento aos locais que 

apresentam essa diversidade de uso do solo urbano, com uso residencial, comercial 

de serviço e entretenimento. 

 Essa ampla variedade de usos cria espaços públicos mais dinâmicos pois 

servem residentes, visitantes e trabalhadores. Assim, esse perfil de via deve suportar 

significativos índices de ocupação de pedestres, espaços aos ciclistas e ter 

capacidade de prover uma boa fluidez aos veículos motorizados. 

 Como não há presença de transporte público nas ruas analisadas, não há 

necessidade de prever a instalação de via preferencial a esse tipo de transporte. 

 A ciclofaixa da rua Nove de Julho foi alocada ao lado esquerdo do sentido de 

deslocamento, a fim de proteger os usuários da movimentação nas calçadas e 

também da abertura das portas dos motoristas se alocada ao lado direito. Já na rua 

Doutor Martiniano, foram pensadas duas faixas unidirecionais para ciclista, em ambos 

os lados da via. 

 A fim de fornecer maiores espaços para deslocamentos ativos, propõe-se 

manter a utilização da via um único sentido de deslocamento, com uma única faixa de 

rolamento.  

 Um espaço público animado e estimulante visualmente deve ser previsto 

através do uso da vegetação e mobiliário urbano como bancos, floreiras, iluminação, 

etc., uma vez que se pretende estimular o uso destas vias para aproveitamento da 

população. 

 

5.2.1 Infraestrutura de calçadas 

 

 A Figura 31 apresenta uma síntese para o dimensionamento das calçadas, 

conforme orientações do Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana 

(2016). 
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Figura 31 Dimensionamento das calçadas.

 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

 Na faixa de serviço (ou de mobiliário) adjacente ao meio-fio, devem estar 

localizados o mobiliário urbano (pontos de parada do transporte coletivo, vasos, caixas 

de correio, bancas de revista, etc.),os postes de luz, a sinalização vertical, as tampas 

de inspeção e a vegetação. A largura mínima para a faixa de serviço deve ser de 0,70 

m, excluindo a dimensão do meio-fio. 

 A faixa livre (ou passeio), dedicada à circulação exclusiva de pedestres, deve 

medir, pelo menos, 1,20 m (recomendável um mínimo de 1,50 m) e ser desobstruída 

e isenta de interferências e obstáculos que reduzam sua largura e dificultem o fluxo 

de pessoas. Para melhor organização visual, é recomendável que seja destacada 

visualmente, em termos de cores e texturas, em relação às demais faixas. Essa faixa 

deve ser dimensionada de forma a oferecer um bom nível de serviço aos usuários. 

 A faixa de transição (ou de acesso) localiza-se entre a faixa livre e a testada da 

edificação ou lote, possibilitando a transição principalmente em áreas de recuo 
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pequeno ou inexistente e em locais de comércio e serviços. Eventualmente pode ser 

usada para alocar alguns elementos de mobiliário temporário, como mesas e cadeiras, 

anúncios, entre outros. A largura mínima recomendada é de 0,45 m. 

 Nos casos em que a calçada de vias consolidadas não apresentarem as 

larguras mínimas exigidas, deve-se buscar o redimensionamento das faixas de 

rolamento. 

 O pavimento deve oferecer condições adequadas para os pedestres. O 

material deve ser regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição. As 

faixas livre e de transição devem possuir revestimentos uniformes e contínuos, como 

concreto moldado in loco, concreto permeável, asfalto, ladrilho hidráulico e blocos 

intertravados. Deve ser observada a manutenção necessária na escolha do 

pavimento. Faixas de serviço, além desses tipos de pavimento, podem ter cobertura 

vegetal. 

 A calçada deve possuir inclinação transversal para garantir a drenagem e evitar 

poças de água. A faixa livre deve ter declividade transversal máxima de 3% para que 

usuários possam transitar com conforto. 

 Com relação à iluminação, esta deve priorizar as necessidades dos pedestres 

e não as do tráfego veicular, conforme Figura 32. 

 

Figura 32 Iluminação, pavimento e inclinação para drenagem nas calçadas. 

 

Fonte: BRASIL, 2016. 
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 Recomenda-se que o projeto de calçadas contemple áreas para vegetação, 

visto que elas tornam o ambiente mais agradável visualmente e promovem o conforto 

climático local. Deve-se atentar para as potenciais dimensões da vegetação escolhida 

e sua manutenção, levando em conta que a altura mínima livre de obstruções aéreas 

na faixa livre é de 2,10 m. Deve ter raízes que não danifiquem o pavimento das 

calçadas. Deve ser dada preferência para a utilização de materiais de cor clara para 

o revestimento das calçadas. Essa medida também auxilia no conforto climático, 

refletindo a luz solar e evitando a formação de ilhas de calor. 

 O mobiliário urbano deve estar localizado unicamente na faixa de serviço, de 

forma a não obstruir o percurso dos pedestres. 

 Recomenda-se a adoção de um sistema dedicado de informação para orientar 

os pedestres quanto à sua localização no ambiente urbano. 

 Informações em pontos estratégicos, como ruas com intenso fluxo de pedestres 

e terminais de transporte, podem incluir, por exemplo, destinos e serviços disponíveis 

em um raio de 15 minutos de caminhada, mostrando as rotas mais apropriadas para 

acessá-los. 

 O sistema de informação pode utilizar, por exemplo, placas e totens com setas 

indicativas de sentido, mapas, fotos e tempos de caminhada. Informações por meios 

digitais também são muito úteis na orientação aos pedestres. A Figura 33 ilustra as 

orientações quanto ao mobiliário urbano, vegetação e sistema de informação. 
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Figura 33 Mobiliário urbano, vegetação e sistema de informação. 

 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

 As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias sinalizadas de 

pedestres. Além da área ocupada pelo rebaixamento perpendicular ao meio-fio da 

calçada, deve ser garantida uma faixa livre na calçada de, no mínimo, 1,20 m, sendo 

recomendável 1,50 m. O rebaixamento total (paralelo ao meio-fio) deve ser utilizado 

onde a largura da calçada não for suficiente para acomodar o rebaixamento 

perpendicular e a faixa livre. 

 A sinalização tátil de alerta deve ser aplicada nos rebaixamentos conforme 

instruções das normas atuais. 

 A largura mínima dos rebaixamentos, sem incluir as abas laterais, deve ser de 

1,50 m.  A inclinação deve ser constante e inferior ou igual a 8,33%. As medidas dos 

elementos do rebaixamento da calçada devem ser rigorosamente respeitadas, pois 

inclinações maiores, larguras insuficientes e faixas livres estreitas se tornam 

obstáculos já que dificultam ou impedem a circulação de pessoas com mobilidade 

reduzida, conforme Figura 34. 
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Figura 34 Características de rebaixamento de calçadas. 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

 

5.2.2 Infraestrutura cicloviária 

 

  A adoção de ciclovias e ciclofaixas depende da velocidade e do fluxo de 

veículos motorizados. Em função das características das  ruas optou-se pela ciclofaixa 

unidirecional, que se configura em uma estrutura  demarcada por pintura e/ou 

elementos de baixa segregação, como tachões, com largura mínima de 1,20 m, 

conforme Figura 35. 

 A opção pela ciclofaixa unidirecional é para proporcionar uma circulação dos 

ciclistas no mesmo fluxo dos demais veículos (localizada do lado esquerdo da via)  e 

movimentos mais previsíveis pelos outros usuários da via, diminuindo o número de 

colisões e atropelamentos. Deve-se fiscalizar para garantir que veículos motorizados 

não estacionem sobre ela. 
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Figura 35 Ciclofaixa unidirecional. 

 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

 O pavimento utilizado na infraestrutura cicloviária deve ser regular, 

impermeável,  antiderrapante e de aspecto agradável, para que seja atrativo e 

confortável aos usuários, com inclinação de 2% para drenagem direcionada para as 

faixas de tráfego motorizado, aproveitando o sistema de drenagem pluvial existente. 

Atenção também deve ser dada quanto à iluminação, que deve ser adequada, 

garantindo a segurança dos ciclistas, conforme Figura 36. 
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Figura 36 Pavimento adequado e inclinação para drenagem na ciclofaixa. 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

 

 Será proposto a construção de estacionamento para bicicleta, os paraciclos, 

que devem ser feitos com material resistente, que não possa ser cortado ou 

deformado com facilidade. Recomenda-se que o paraciclo tenha 5 cm de diâmetro, 

altura entre 75 e 90 cm e largura entre 60 e 100 cm, instalados paralelamente, assim 

como ilustrado na Figura 37. 

 

Figura 37 Paraciclos instalados paralelamente. 

 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

 Com relação à segurança viária, as faixas de pedestres deverão ter largura 

mínima de 3 m, sendo recomendado 4 m, sendo bem iluminada para proporcionar boa 

visibilidade do pedestre. A linha de retenção para os veículos deve estar  a uma 

distância mínima de 1,60 m da faixa de pedestres (Figura 38). 
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Figura 38 Segurança viária – faixa de pedestres. 

 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

 Conforme as características apresentadas das ruas escolhidas para a 

aplicação dos conceitos de Rua Completa quanto a hierquia da via, uso do solo e a 

hierquia modal, os novos perfis viários propostos com base nos critérios do Caderno 

Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana são os que se apresentam nas Figuras 

39 e 40. 
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Figura 39 Rua Nove de Julho – perfil viário proposto.

 

Fonte: Autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 

 

 As dimensões do leito viário atual e proposto da Rua Nove de Julho se 

encontram no Quadro 6 . 

 

 Quadro 6 Rua Nove de Julho – Dimensões: Atual X Proposto. 

 Dimensões do leito viário atual (em metros) 

Calçada 

(+guia) 

Estacionamento 

de veículos 

(45°) 

Via de 

tráfego 

Estacionamento de veículos 

(paralelo a calçada) 

Calçada (+guia) Leito total 

1,40 4,20 4,5 2,20  1,10 13,40 

 Dimensões leito viário proposto (em metros) 

Calçada (em ambos os lados) Ciclofaixa 

unidirecional 

Via de 

Tráfego 

Estacionamento 

de veículos 

(apenas um 

lado da via) 

Leito total 

F. 

transição 

F. livre F.Serviço 

0,50 1,40 0,70 1,50 4,50 2,20 13,40 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 40 Rua Doutor Martiniano – perfil viário proposto.

 

Fonte: Autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 

 

 As dimensões do leito viário atual e proposto da Rua Doutor Martiniano se 

encontram no Quadro 7. 

 

Quadro 7 Rua Doutor Martiniano – Dimensões: Atual X Proposto. 

Dimensões do leito viário atual (em metros) 

Calçada 

(+ guia) 

Estacionament

o de veículos 

Via de 

tráfego 

Estacionamento de veículos  Calçada 

(+guia) 

Leito 

total 

1,37 2,05 4,80 2,3 1,68 12,20 

Dimensões leito viário proposto (em metros) 

Calçada (em ambos os lados) Ciclofaixa 

unidirecional 

(ambos os lados) 

Via de Tráfego Leito total 

 
 

Faixa de 

transição 

Faixa livre Faixa de 

serviço 

0,50 1,80 0,80 1,20 3,60 12,20 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 O perfil proposto para ambas as ruas busca priorizar o pedestre nos seus 

deslocamentos, dando-lhe mais segurança e conforto para a realização de suas 

atividades, bem como para os ciclistas, permitindo também fluidez do trânsito 

motorizado. 

 A proposta também inclui a presença de infraestrutura verde e de mobiliário  

urbano, a fim de promover a melhoria das calçadas e torná-la mais atrativa ao usuário, 

dando mais vitalidade ao espaço, além das faixas de segurança para a travessia dos 

usuários, conforme ilustrado nas Figuras 41 a 51. 

 

Figura 41 Proposta – Modelagem em 3D das Ruas Nove de Julho e Doutor 

Martiniano.

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 
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Figura 42 Proposta – Modelagem em 3D da Rua Nove de Julho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 

 

Figura 43 Proposta – Modelagem em 3D da Rua Doutor Martiniano.

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 
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Figura 44 Proposta – Modelagem em 3D da Rua Doutor Martiniano – vista frontal.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça. 

 

Figura 45 Proposta – Modelagem em 3D das Ruas Nove de Julho e Doutor 

Martiniano – vista aérea.

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Crédito: Marialda Mathias Mendonça 

 

 Com o novo perfil, o percentual de espaço de via tem seu uso realizado de 

forma mais equitativa, aumentando o espaço destinado aos modais ativos de 

deslocamento, conforme demonstrado nos Gráficos 2 a 5. 
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Gráfico 2 Uso do solo Rua Nove de Julho – Perfil Atual. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Gráfico 3 Uso do solo Rua Nove de Julho – Perfil Proposto. 
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Gráfico 4 Uso do solo Rua Doutor Martiniano – Perfil Atual. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Gráfico 5 Uso do solo Rua Doutor Martiniano – Perfil Proposto.

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 A revitalização de vias em ruas completas, com espaço para ciclista, pedestre, 
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verdes proporciona o repensar a rua não apenas no contexto de deslocamento de 

pessoas, mas também de vivência e socialização. 

 O projeto de ruas completas também deve ser pensado no contexto econômico, 

na medida em que possibilita o aumento de usuários do comércio, as oportunidades 

de emprego e o desenvolvimento econômico do local. 

 Para tanto, nos defrontamos com o paradigma da transformação do ambiente 

em que se vive: para transformá-lo há necessidade de transformar também o 

comportamento de quem o utiliza, mudar atitudes de um grupo de pessoas em prol do 

desenvolvimento da comunidade. 

 Por muito tempo se vive em um mundo em que a valorização do automóvel se 

faz presente em detrimento dos demais modos de transporte, principalmente dos 

modais ativos de deslocamento. Por outro lado, muito se tem falado sobre 

desenvolvimento sustentável, sobre a necessidade de se desenvolver hoje   

preocupando-se com as gerações futuras, garantindo a elas um mundo melhor do que 

vivemos hoje, ou pelo menos, parecido, mas não pior. 

 Como alterar, então, a forma como os indivíduos se deslocam? Como mudar 

hábitos de locomoção arraigados por décadas bem como a forma como as decisões 

são tomadas acerca do modal de transporte escolhido? 

 As mudanças, inicialmente, geram certo desconforto, desconfiança, e 

geralmente críticas, pois as mudanças feitas em uma rua terão repercussão na escala 

do bairro e até na escala da cidade. 

 Mas para alterar a forma como os indivíduos se descolam é necessário que se 

modifique a infraestrutura que o rodeia, e é esse o ponto em que o trabalho com Ruas 

Completas ajuda a acontecer. 

 As necessidades das pessoas mudam, as cidades mudam, a mobilidade muda. 

Os gestores públicos precisam acompanhar e absorver essas transformações para 

que, na outra ponta desse processo, as cidades sejam planejadas considerando 

novas necessidades e a própria evolução do ambiente urbano. Uma vez que o gestor 

municipal prioriza o veículo motorizado oferecendo maior capacidade viária em sua 

infraestrutura através da redução de outros espaços como as calçadas ou mesmo 

através da priorização dos deslocamentos realizados através de automóveis, mais 

cidadãos utilizam o veículo particular para se locomover na cidade em que vivem. Ou 
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seja, o modelo de infraestrutura em que o indivíduo está inserido, influencia no 

comportamento humano naquele local, como resultado das decisões feitas sobre 

como a forma do uso do solo se dá no local em questão. 

 Nessa lógica de pensamento, pode-se realizar o caminho inverso, modificando 

a estrutura das ruas, tornando o uso do solo equitativo, agradável e convidativo a 

todos os indivíduos, alterando o comportamento dos indivíduos no processo, a fim de 

estruturar cidades mais sustentáveis e acessíveis para o futuro e seus moradores. 

 O desejo das pessoas em termos de mobilidade está se adaptando às novas 

oportunidades de escolha, e nesse cenário surge o conceito de Ruas Completas, que 

prevê que as ruas – e, consequentemente, as próprias cidades – sejam projetadas 

para acomodar todos os tipos de usuário com conforto e segurança. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados apresentados por esse estudo correspondem a proposta para a  

aplicação dos conceitos de Ruas Completas tendo como parâmetros técnicos o 

Caderno Técnico para projetos de mobilidade urbana – transporte ativo (BRASIL, 

2016), o que permitiu chegar a algumas considerações e resultados, apresentados a 

seguir. 

 A dissertação abordou o estudo do contexto da mobilidade urbana no centro 

histórico do município de Guaratinguetá, contendo informações sobre os conflitos 

existentes sobre o tema, envolvendo os problemas pela escolha feita na sua 

infraestrutura urbana que priorizou, ao longo do seu processo urbanístico, um modal 

de deslocamento voltado para o automóvel em detrimento de outros modais mais 

sustentáveis. As informações geradas serviram de base para se pensar nas 

mudanças que são necessárias para se promover o desenvolvimento sustentável na 

localidade estudada. 

A apresentação da caracterização da estrutura urbana do centro histórico do 

município de Guaratinguetá, com foco na estrutura viária, e sua evolução ao longo do 

tempo, utilizando mapas para melhor compreensão do objetivo proposto,  

demonstraram que o desenho urbano do município se deu em favor de uma 

mobilidade não sustentável, o que reforça a conclusão anterior, sustentada pela forma 

como o comércio se desenvolveu no município e pelos interesses políticos da época. 

Esse desenho urbano também sofreu influencia em função das características 

geográficas do local, pela presença de um rio que divide o município e pela presença 

da linha férrea. As informações geradas foram importantes quando se pensa na forma 

como o solo é utilizado e sua influencia direta na mobilidade urbana, servindo de 

orientação para as diretrizes de um plano de mobilidade municipal. 

 A dissertação tratou também dos conceitos de mobilidade urbana e seus 

aspectos legais, principalmente a Lei 12.587/12 que institui a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, em atendimento à determinação constitucional na qual a  União 

institue as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive transportes, além de 

tratar de questões da política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade. Importante 

observar que os princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos pela Lei devem orientar 
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a elaboração de normas municipais, além de procedimentos para que os municípios 

implementem suas políticas e planejamentos em consonância com a União e com os 

Estados Federados e Distrito Federal. As literaturas acerca de mobilidade urbana e 

desenvolvimento sustentável contribuíram para a percepção e aplicação do conceito 

de Ruas Completas à realidade do município em estudo, mais especificamente nas 

duas ruas analisadas, servindo de base de dados para atender os objetivos do 

trabalho. 

 Por fim, esta pesquisa avaliou a proposta do uso dos conceitos de ruas 

completas em duas ruas do município de Guaratinguetá, localizadas no seu centro 

histórico através de mudanças no perfil viário, demonstradas na forma de desenhos, 

com ênfase nas calçadas, e no distribuição do espaço público de forma mais 

democrática, tornando-o mais equitativo, buscando alterar a forma como os indivíduos 

habitualmente utilizam essas ruas, no intuito de favorecer um ambiente mais 

equilibrado no que se refere aos modais ativos de deslocamento, sem eliminar o 

modal  atualmente predominante. 

 Com a aplicação dos conceitos de ruas completas, verificou-se um aumento do 

espaço destinado aos modais ativos de deslocamento demonstrado nos gráficos 2 a 

5. Podemos considerar que quando projetamos ruas voltadas para as pessoas, elas 

vão ser mais arborizadas, terão áreas mais permeáveis, resultando em benefícios 

para o meio ambiente pois ajudam a reduzir a temperatura relativa do ar. A presença 

de árvores e canteiros podem minimizar o risco de enchentes e alagamentos, 

enquanto que as copas das árvores ajudam a melhorar a qualidade do ar. Podemos 

somar a isso o fato de que o transporte a pé e de bicicleta consomem apenas a energia 

do próprio corpo e não gera nenhuma emissão de gás do efeito estufa ou de 

poluentes. 

 Falar de ruas mais caminháveis é falar de um custo menor tanto para a pessoa 

quanto para o estado para garantir o deslocamento de pessoas e produtos pelo 

território, trazendo um benefício econômico considerável no orçamento mensal das 

famílias. 

 Tornar o caminhar prazeroso dá a oportunidade das pessoas contemplarem 

mais o espaço por onde circulam; uma cidade caminhável é mais compacta e mais 

eficiente para as outras redes, aumentando as vendas do comércio local. 
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 No aspecto social, ruas caminháveis e acessíveis são mais inclusivas. Ruas e 

espaços públicos atraentes fomentam o encontro, as trocas de ideias e a construção 

do coletivo podendo fortalecer a identidade local e o sentimento de pertencimento, 

criando cidadãos engajados. Ruas caminháveis também são mais seguras 

incentivando crianças a explorar a cidade, brincar, realizar e socializar, atividades que 

estão são associadas ao desenvolvimento de inúmeras habilidades. 

 Diante do exposto pode-se concluir que esta pesquisa constribui com 

resultados relevantes a respeito da forma de desenvolver soluções centradas na 

realidade e necessidade dos usuários, principalmente quando o universo do usuário 

é desconhecido em suas particularidades. Procura-se contribuir para a evolução do 

desenvolvimento de ideias que busquem solucionar problemas de mobilidade e 

acessibilidade sustentáveis nas soluções desenvolvidas com a aplicação do Design 

Thinking, que buscou avaliar os cenários e suas problemáticas. 

 A utilização do Design Thinking permitiu a esta pesquisa um maior 

conhecimento do universo do usuário e de suas realidades e necessidades que talvez 

com a utilização de outras metodologias não fosse possível. 

 Assim, o objetivo da presente pesquisa foi alcançado: apresentar uma proposta 

de mobilidade sustentável utilizando os conceitos de ruas completas, oferecendo um 

redesenho de rua que incorpora aspectos ambientais, econômicos e sociais, que 

buscou respeitar o contexto local da área onde se localizam as ruas escolhidas. 

 No entanto, foram encontradas limitações neste estudo: 

 a análise comportamental da população quanto ao uso das ruas escolhidas se 

deu a partir da percepção da autora do projeto e de sua vivência como usuária, 

e também de dados obtidos por meio de conversas informais com outros 

profissionais e amigos. A formalização dos dados obtidos poderia ter sido feita 

por meio de entrevista e/ou questionários aplicados; 

 apesar do município ser uma Estância Turística e muitas colocações foram 

feitas sobre a importância de se oferecer um ambiente convidativo para todos, 

incluse para os turistas, envolve-los nas entrevistas e/ou questionário 

fortaleceria a justificativa e a contribuição descritas; 

 o objetivo inicial do projeto foi alterado após a etapa de qualificação, o qual 

contemplava uma intervenção em todo o centro histórico do município, com a 
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retirada completa do modal motorizado. Com as orientações feitas na 

qualificação, precisou-se repensar o objetivo e a intervenção a ser realizada, a 

fim de torná-la mais exequível e compatível com a realidade do município, com 

o estudo da vocação das ruas escolhidas e com a proposta do novo plano 

diretor, surgindo assim uma demanda de novas leituras para se tecer uma nova 

proposta; 

 foram coletados dados numéricos quanto ao fluxo de pedestres e automóveis 

(número de pedestres/automóveis por determinado tempo), mas não foram 

utilizados na pesquisa por não terem sido encontrados estudos que 

fundamentassem cientificamente tais dados. Esses dados obtidos poderiam 

validar ainda mais a proposta, demonstrando com mais informações as 

características das ruas escolhidas. 

 

Das limitações encontradas e das novas questões que se desenvolveram no 

decorrer dessa pesquisa, surgem recomendações, aqui descritas: 

 realizar o levantamento dos custos para a implantação do presente projeto 

bem como o desenvovimento de um memorial descritivo resultante do 

projeto executivo, detalhando os materiais a serem utilizados; 

 ampliar os estudos contemplando os impactos resultantes da implantação 

da Rua Completa; 

 propor um modelo para construção de projeto que integre os diferentes 

modais, dando ênfase aos modais ativos de deslocamento, com transporte 

público de qualidade, visando promover a mobilidade urbana sustentável no 

município; 

 ampliar estudo sobre os critérios técnicos sobre acessibilidade, tornando-

os efetivamente obrigatórios nos novos projetos arquitetônicos e 

urbanísticos; bem como nas adequações dos já existentes; 

 repensar os projetos de planejamento urbano, com projetos interligados que 

solucionem o maior número de problemas possível, como mobilidade, 

drenagem urbana e preservação ambiental e arquitetônica. 
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