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RESUMO: Este artigo objetiva definir conceitos de mobilidade ativa, e considerar 
as implicações desta no planejamento urbano das cidades e as suas 
interferências nos espaços físicos brasileiros, assim como os instrumentos legais 
envolvidos nos processos de implementação de novas ideias e incentivos. Serão 
explanadas as metodologias envolvidas no processo de análise do local de 
estudo, e as conclusões com base nos dados levantados durante a pesquisa 
aplicadas durante o processo de peritagem do local. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Arquitetura e o Urbanismo são campos do conhecimento muito 

vastos, os estudantes de tal curso de formação, possuem em sua grade 

curricular inúmeras disciplinas que são responsáveis por criar uma base sólida 

de conhecimento, capaz de, através de toda a sua interdisciplinaridade, prepara-

los para as mais diversas situações de dificuldade onde serão necessárias 

habilidades muito específicas para influir positivamente nos problemas 

abordados.  

No contexto do trabalho posposto, surge como conceito muito 

relevante a mobilidade ativa, que se trata de uma forma de transporte de pessoas 

e em certos casos, de bens, utilizando apenas instrumentos não motorizados 

que casam com o esforço físico dos seres humanos para desempenhar suas 
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funções, como bicicletas ou até mesmo andar a pés. Também se enquadra em 

mobilidade ativa o ato de utilizar outros meios de transporte com propulsão 

humana, como skate, patins, patinete e etc. 

É necessário citar a metodologia de pesquisa empregada na 

construção do trabalho, a Avaliação Pós Ocupacional, que tem como objetivo 

avaliar espaços públicos ou privados após algum tempo de sua ocupação, 

objetivando analisar os ocupantes e suas necessidades. De acordo com as 

informações colhidas e os resultados obtidos, o resultado final desse processo 

será um banco de dados abrangendo consequências das intervenções 

projetuais, e possibilidades de minimizar falhas em intervenções futuras. Para 

análise e busca de resultados quanto às características de trecho da Avenida 

Colares Moreira com enfoque para a mobilidade ativa serão utilizados três 

instrumentos e ferramentas da metodologia APO: o Mapa Comportamental, a 

Análise Walkthrough e a Aplicação de Questionários 

O objetivo de um trabalho de análise como o proposto é tratar de 

virtudes e falhas de determinadas coisas ou locais. No decorrer da leitura do 

artigo, serão observados os principais resultados obtidos, com grande relevância 

no que se refere à mobilidade ativa da localidade escolhida, pois, o foco na 

experiência do usuário agrega imenso valor ao conteúdo exposto, tornando-o 

uma poderosa ferramenta de melhoria para os que no futuro necessitarem de 

base para seus próprios trabalhos. 

 

1 Mobilidade Ativa 

 

Atualmente, a mobilidade ativa se enquadra no ranking de assuntos 

mais recorrentes em cenários de discussão a respeito de mobilidade urbana, 

visto que, traz consigo inúmeras implicações em temas muito discutidos e 

problematizados, um exemplo direto disso, são os reflexos da mobilidade ativa 

na diminuição do fluxo de veículos automotores nas ruas das cidades. Tal 

consequência trazida pela mobilidade ativa, quando bem explorada, se destaca, 

pois, é deveras importante obter êxito nesse contexto, visto que a diminuição do 

fluxo de veículos nas cidades diminuiria exponencialmente a poluição lançada 

regularmente na atmosfera terrestre, aumentando assim a salubridade dos 



  

grandes centros urbanos, e, proporcionalmente, a qualidade de vida das 

pessoas. 

Também é de suma importância pensar na mobilidade ativa como 

forte combatente do uso desenfreado dos combustíveis fosseis, que, sendo não 

renováveis estão fadados a serem esgotados num futuro próximo, caso o ritmo 

frenético de seu consumo não seja diminuído e controlado. 

Outro fator de melhoria direta na vida dos cidadãos com a 

implementação de medidas que incentivem a mobilidade ativa e diminuam a 

utilização de veículos motorizados é a diminuição da incidência de poluição 

sonora, apontada na atualidade como uma das principais vilãs causadoras do 

estresse diário pelo qual passam milhares de trabalhadores que necessitam se 

locomover pela cidade. 

Ao se deslocar a pés, de bicicleta, patins ou outro meio, o ser humano 

passa a economizar combustível, isso implica diretamente na economia de uma 

nação, quando pensado em grande escala, pois, muitos países não possuem 

refinarias de petróleo, e nem mesmo o mineral bruto em suas terras, diminuir o 

consumo, também diminuiria a importação, o que faria grande diferença 

econômica. Além disso, também se torna interessante utilizar meios de 

mobilidade ativa, pois em muitos lugares não são observados fortes mercados 

automobilísticos, o que implica em veículos de preço mais elevado, e que nem 

sempre poderão ser adquiridos por todos, ao contrário de, por exemplo, as 

bicicletas, que são de preço muito mais acessível. 

Atualmente, as grandes cidades brasileiras estão inseridas em um 

contexto muito delicado de insegurança que vem sendo abordada de maneira 

contraditória por parte dos principais responsáveis pelo desenvolvimento físico 

da cidade, visto que, a popularização dos grandes muros tende a atuar como 

agravante para os problemas sociais causados pela violência urbana e pelos 

altos índices de criminalidade incidentes nos grandes centros das unidades 

federativas brasileiras. 

Ao isolar as pessoas dentro da realidade alternativa dos condomínios, 

indiretamente, se dá uma grande contribuição negativa para a formação e o 

desenvolvimento do metabolismo de uma cidade, pois, isso agrava diretamente 

o cenário anteriormente descrito, pois, primeiramente, o reflexo que essas 

escolhas projetuais tem na mobilidade ativa é infinitamente negativo, visto que 



  

para incentivar a população a caminhar e utilizar bicicletas é necessário garantir 

meios para sua segurança, e o que é visto na atualidade não passa de um 

cenário de despreocupação com o usuário que não vem a se valer de um 

automóvel. 

O ato de pensar nas ruas priorizando os carros implica diretamente 

na utilização dos espaços de uma cidade. Ao incentivar o trânsito de veículos 

automotores, automaticamente se ganha a necessidade de ter grandes 

estacionamentos em quase todos os equipamentos urbanos, assim, além de 

perder espaço com as vias superdimensionadas, se perde com os 

estacionamentos, muito por isso, não se veem no Brasil muitos parques urbanos 

ou jardins, as prioridades e a especulação imobiliária não permitem. 

Já passa da hora de priorizar meios de transporte ativos, é mais do 

que necessário que se utilizem as bicicletas e que os pedestres sejam 

incentivados a transitar livremente, mas, para isso, é necessário que se pense 

em assegurar a integridade dos seres humanos prioritariamente, em certos 

casos, isso ainda não se deu de forma coerente. 

 
De forma geral, as diversas cartas regulatórias apresentam consenso 
com relação às suas diretrizes. Pedestres e ciclistas (modos ativos ou, 
como consta nas leis, modos “não motorizados”) têm prioridade de 
circulação sobre os demais, assim como o transporte público coletivo 
possui prioridade sobre o transporte individual motorizado. Tal 
priorização se dá ora de forma explícita, como na Política nacional de 
Mobilidade Urbana (2012), ora de forma implícita, como na forma 
usada pelo Código de Trânsito Brasileiro (1997) ao delegar as 
responsabilidades. Há uma tendência, pelo menos retórica: modos 
ativos e coletivos devem ser resguardados e priorizados em políticas 
públicas. No entanto, o conjunto da regulação não articula uma agenda 
em torno do tema da segurança viária, fazendo com que, na prática, 
haja entraves para que as intenções sejam transformadas em ações 
reais. (ATIVA, 2016, p.01) 

 
Desta maneira, observa-se então que existem os instrumentos legais 

que garantem a priorização dos meios de transporte que se enquadram no 

conceito de mobilidade ativa, porém, em muitos casos apesar de garantir a 

presença do espaço físico destinado a essas práticas, não se assegura a 

integridade física dos usuários, o que acaba gerando o atual cenário de 

acidentes de trânsito, onde grande parte dos envolvidos são ciclistas e 

pedestres, o que acaba gerando uma regressão no que é visto como solução de 

inúmeros problemas. 

 



  

2 APO – Instrumentos e métodos 

 

A Avaliação Pós Ocupacional tem como objetivo avaliar espaços 

públicos ou privados após algum tempo de sua ocupação, onde o objetivo 

principal é a análise dos ocupantes e suas necessidades. A partir dos 

levantamentos realizados é possível formar conclusões sobre as consequências 

das decisões projetuais tomadas para o espaço estudado, o que auxilia na 

implementação de melhorias para futuros projetos. Atualmente com a carência 

de pesquisas de caráter preventivo voltadas ao uso, operação e manutenção dos 

espaços, vê-se a redução da vida útil dos ambientes construídos, além da 

repetição das falhas nas novas construções. 

É evidente a necessidade de aplicação da Análise Pós Ocupacional 

visando conhecer essas edificações e espaços já existentes para que as suas 

falhas não sejam repetidas em construções futuras. A partir da aplicação do 

método, é favorecida a busca por soluções racionalizadas, coerentes e 

duradouras que prezam pelo aumento da qualidade de vida dos usuários, tendo 

em vista que a Apo mostra de forma nítida como a qualidade dos ambientes 

interfere no bem-estar das pessoas. 

Com o uso da Apo é possível identificar não só os erros, mas também 

os acertos encontrados, bem como a relação das pessoas com o ambiente em 

questão, valorizando a opinião dos usuários e identificando também a maneira 

como esse local é utilizado. A Apo possibilita a adoção de medidas em curto, 

médio e longo prazo. Em curto prazo pode-se identificar os problemas, orientar 

as atitudes dos ocupantes no edifício, otimizar o espaço interno, conhecer a 

influência da redução de custos no desempenho do edifício, além da melhoria 

da compreensão das consequências das decisões projetuais no desempenho do 

espaço. 

Em médio prazo é possível aplicar novos sistemas e usos ao local, 

reduzir os custos de construção e de manutenção e acompanhar o desempenho 

do edifício com auxílio de profissionais e usuários. A longo prazo pode-se 

aumentar o desempenho do local, otimizar dados do projeto, contribuir para a 

formação de um banco de dados e otimizar e quantificar medições de 

desempenho do edifício. 

Para identificar as características de uso, qualidade do espaço e a 



  

relação das pessoas com esse ambiente, são aplicadas as etapas da 

metodologia Apo, que consistem em: 

Levantamentos Iniciais: que incluem visitas preliminares de 
reconhecimento e viabilidade, contatos iniciais com pessoas-chave, 
levantamento de dados, preparação de entrevistas e a análise visual 
do entorno urbano. 

Etapa 01: Realização das entrevistas com pessoas-chave; Definição e 
construção dos instrumentos complementares de avaliação e 
desempenho; Realização de pré-testes, aprovação dos instrumentos 
complementares de pesquisa; Análise Walkthrough exploratória 
(percurso dialogado), com avaliação técnica preliminar de 
reconhecimento, verificação visual e comparação da situação real com 
o projeto de arquitetura. 

Etapa 02: Análise Walkthrough detalhada: aferição de desempenho 
físico- espacial do ambiente construído, a partir da realização de 
percurso detalhados pelos ambientes do objeto de estudo (realização 
de medições, fotografias, filmes, croquis gerais); Aplicação dos demais 
instrumentos de pesquisa 

Etapa 03: Diagnóstico: análise dos resultados obtidos com a aplicação 
dos instrumentos de pesquisa nas etapas precedentes; Preparo do 
Relatório de Desempenho Ambiental, contendo recomendações para 
o estudo de caso. 

Etapa 04: Apresentação do Relatório de Desempenho Ambiental 
(realização de seminário com a participação dos usuários). (PROARQ, 
2008, p.10-12) 

 

Para análise e busca de resultados quanto às características do 

trecho da Avenida Colares Moreira com enfoque para a mobilidade ativa serão 

utilizados três instrumentos e ferramentas da metodologia APO: o Mapa 

Comportamental, a Análise Walkthrough e a Aplicação de Questionários. 

 

2.1 Mapa Comportamental 

 

O mapa comportamental é uma ferramenta usada para registrar o 

comportamento dos usuários no ambiente de estudo, o que é feito através de 

gráficos e mapas esquemáticos demonstrando a localização das pessoas, os 

fluxos, bem como as atividades exercidas. 

De acordo com Paulo Afonso Rheingantz: 

O mapa comportamental, também originário da Psicologia Ambiental, 
concebido para o registro gráfico das observações relacionadas com 
as atividades dos usuários em um determinado ambiente, este 
instrumento possibilita: (a) identificar os usos, os arranjos espaciais, os 
fluxos e as relações espaciais observados; (b) indicar as interações, os 
movimentos e a distribuição das pessoas em um determinado 
ambiente. (RHEINGANTZ, 2009, p.13) 

 

O mapa comportamental abrange também a ilustração do espaço e 



  

tempo em que as pessoas permanecem no local, além do percurso realizado 

pelos usuários, seus comportamentos e atitudes. Outro objetivo da ferramenta é 

verificar se o ambiente existente condiz com o ambiente planejado. 

Existem dois tipos de mapas comportamentais, os centrados nos 

lugares e os centrados nos indivíduos. O mapa comportamental centrado nos 

lugares, que será utilizado nesta pesquisa, é feito pelo observador que deve ficar 

parado em um ponto estratégico do local de estudo, onde ele possa ter 

visibilidade geral e registre em desenhos pré-elaborados do ambiente as ações 

ocorridas. Este tipo de mapeamento tem boa funcionalidade em locais amplos e 

com intenso fluxo de pedestres. 

O mapa comportamental centrado nos indivíduos é feito a partir da 

observação e registro de atividades e comportamentos de uma pessoa ou um 

grupo de pessoas. O observador deve seguir a pessoa ou o grupo por um 

determinado tempo e percurso. Este tipo de mapa pode ser bastante limitado 

dependendo do ambiente de estudo, pois ao se tratar de um local pequeno, a 

pessoa observada pode perceber e mudar de atitude e comportamento, além 

disso por ter que se mover, o observador pode ter dificuldades para registrar as 

atividades. 

 
2.2 Análise Walkthrough 

 

Além disso, será utilizada outra ferreamente APO para a análise da 

mobilidade ativa na Avenida Colares Moreira, trata-se da Análise Walkthrough, 

que visa ser uma ferramenta prática na análise e avaliação do local, 

proporcionando uma compreensão inicial do local de análise. Esta metodologia 

tendo como aplicação, a visita dos avaliadores no local da análise, devendo 

durante a visita, percorrer todo o local de análise observando as suas 

características e especificidades, além disso, é recomendável que sejam 

coletadas opiniões dos usuários em relação ao local, proporcionando assim uma 

análise mais profunda, relacionando o conhecimento técnico dos avaliadores e 

a opinião dos usuários em decorrência da sua maior vivencia na área. (CASTRO; 

LACERDA; PENNA, 2004 apud MACHADO et. al., 2008) 

Dessa maneira, ao coletar e avaliar materiais técnicos elaborados 

pelos avaliadores e as contribuições dos usuários locais, o material de análise 



  

será mais rico a medida que irá proporcionar um diagnóstico mais amplo e 

coerente com a realidade e necessidade do local, isto por que sem a contribuição 

dos usuários locais os avaliadores técnicos com uma outra visão, pode não 

compreender a realidade do local de maneira correta. (CASTRO; LACERDA; 

PENNA, 2004 apud MACHADO et. al., 2008) 

A Análise Walkthrough permite a coleta de dados de inúmeras 

maneiras, dentre as principais formas de registro tem-se as anotações, 

gravações, desenhos ou fotos. Assim, fica claro que a análise Walkthrough é 

uma metodologia dinâmica, e dentro da perspectiva dos arquitetos-urbanistas é 

uma ótima ferramenta, visto que ao visitar o local o uso de desenho e fotografia 

torna-se adequado aos arquitetos, por ser ferramentas do cotidiano desses 

profissionais. (MACHADO et. al., 2008) 

 
2.3 Questionários 

Os questionários são ótimas e eficientes ferramentas para 

levantamento de dados como escolaridade, renda, idade. Ferber (1974) apud 

Nogueira (2002, p.04) chama a atenção para a importância de um questionário 

elaborado de forma equilibrada a fim de ter êxito na sua aplicação e é necessário 

que seja da seguinte maneira: 

 
Apresentar-se pequeno e de fácil preenchimento; Não sobrecarregar 
as páginas com excesso de questões, nem utilizar letras pequenas; 
Evitar ambiguidade no entendimento das questões; Ajuste o nível das 
perguntas e da linguagem utilizada ao dos respondentes; Escolha 
cuidadosamente as palavras para que as mesmas tenham igual 
significado para todos os respondentes; Evite questões longas; 
Quando formular uma questão coloque todas as alternativas possíveis 
ou caso não seja possível, deixe a resposta em aberto; (FERBER, 1974 
apud NOGUEIRA, 2002, p.04) 

 

Esta ferramenta é um dos instrumentos mais adotados na 

metodologia APO, isto por que segundo Elali (1997, p. 358) apud Silva (2016, 

p.56) “É um método rápido e facilmente compreendido pelo respondente, 

sobretudo quando são aplicadas questões fechadas, redigidas utilizando 

vocabulário acessível, o mais próximo possível da linguagem coloquial”. Dessa 

forma, o uso do questionário torna-se de extrema importância, pois essa 

ferramenta permita de maneira eficaz o levantamento de informações desejadas 

em relação ao local de análise. 



  

Quanto a eficiência do questionário, estes devem ser planejados de 

maneira adequada, considerando a suas particularidades, as questões podem 

ser: Abertas – onde as respostas são livres de acordo com suas próprias 

palavras, sem limitação de alternativas. Múltipla escolha - tem-se alternativas, 

ou determinado número permitido de opções. Dicotômicas - possuem apenas 

duas opções de respostas, do tipo: sim/não; concordo/não concordo; gosto/não 

gosto. (SILVA, 2016) 

Assim, na avaliação pós-ocupação da Avenida Colares Moreira serão 

aplicados questionários visando um levantamento técnico e quantitativo das 

informações da avenida e seus usuários, para isto será aplicado o questionário 

no Anexo I. A forma de aplicação do questionário ocorrerá durante os horários 

matutino, vespertino e noturno de segunda a sexta, procurando entender de 

forma mais ampla a mobilidade ativa do local. 

 

3 Análise e resultados da pesquisa de campo 

 

3.1 Mapa Comportamental 

 

Quanto à análise dos fluxos de pedestres no local, foi observado que 

nos trechos onde há terrenos sem uso há pouco movimento de pessoas, como 

por exemplo, entre os Correios e os Bancos e o trecho entre o Office Tower e a 

parada de ônibus em frente ao Edifício São Luís Multiempresarial, evidenciando 

que ao haver fachadas ativas com os edifícios voltados as ruas, geram um maior 

fluxo de pessoas pelo aumento da sensação de segurança. No trecho do Marcus 

Center ao Tropical Shopping há um movimento um pouco maior. O maior fluxo 

existente no local é na faixa de pedestres em frente ao tropical shopping, 

principalmente pela existência de paradas de ônibus em ambos os sentidos da 

avenida. Outro grande fluxo de pedestres é em frente a Unidade de Ensino 

Superior Dom Bosco, que apesar da ausência de faixa de pedestres, muitas 

pessoas atravessam nesse local. A figura 01 mostra os fluxos do local: 

 

 

 

 



  

Figura 01: Mapa Comportamental do Trecho analisado.  

 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 
 

3.2 Questionários aplicados  

 

Foram aplicados um total de 30 questionários no trecho estudado da 

Avenida Colares Moreira, que vai do Office Tower ao Marcus Center. Os 

questionários foram aplicados nos três turnos do dia durante uma semana em 

dias alternados. De acordo com a análise dos resultados das entrevistas, a 

maioria das pessoas frequentam o local diariamente e utilizam o ônibus como 

meio de transporte. Além disso, foi constatado que a maioria dos entrevistados 

utilizam a faixa de pedestres para a travessia na avenida, porém o número de 

pessoas que não utilizam ainda é muito grande, principalmente por conta das 

distâncias e insatisfação quanto a localização das faixas, segundo os próprios 

entrevistados e pode ser verificado nas figuras 02, 03 e 04. 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 02: Meio de transporte utilizados pelos entrevistados.   

 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 
 
 
 

Figura 03: Utilidade das Faixas de pedestres.  

 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 
 
 
 
 
 
 



  

Figura 04: Nível de satisfação quanto a posição das faixas de pedestre.  

 

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018. 

 

3.3 Análise Walkthrough 

 

Durante as visitas de campo no local de estudo deste trabalho foi 

possível verificar e identificar alguns elementos que compõem e influenciam esta 

área. As visitas ocorreram nos períodos matutino, vespertino e noturno em dias 

diferenciados, pois assim ter-se-á um parecer e entendimento mais completo e 

aprofundado.  

Ao chegar no local de estudo, têm-se logo a dimensão da importância 

dessa região para a cidade de São Luís-Ma, pois no trecho analisado localizado 

no bairro do Renascença II foi possível identificar dois shoppings centers, 

diversos edifícios comerciais e empresariais, bancos, além de uma escola e 

centro universitário conforme pode ser observado na figura 05. Dessa maneira, 

o trecho em análise possui inúmeros pontos de interesse, e isto a faz uma área 

de grande movimento de pessoas e veículos. 

 

 

 

 

 



  

Figura 05: Mapa Visual do trecho estudado.   

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Assim ao visitar ao local nos três horários, todas as vezes havia 

muitas pessoas circulando pelas ruas, deslocando-se em direção aos shoppings, 

centro comerciais e outros. Dessa forma, esta área é um ambiente que passa 

uma sensação de maior segurança por conta do grande fluxo de pessoas 

utilizando os passeios, evidenciando que o uso misto de usos torna os locais 

mais diversos e movimentados, fomentando o uso desses espaços por um maior 

número de pessoas. 

No que tange as condições físicas do local, os passeios encontram-

se em sua grande maioria inadequados, por apresentar situações de passeios 

esburacados, estreitos, com vegetação ou postes de iluminação no meio da 

calçada tornando-se barreiras físicas e impedindo a acessibilidade. Em acordo 

com esta situação cabe a intervenção dos órgãos responsáveis a fim de oferecer 

melhores condições aos passeios, assim incentivando ainda mais o seu uso e 

permitindo que pessoas deficientes possam ter o direito de uso desses espaços 

respeitados. 



  

Quanto a estrutura ao transporte alternativo, ela é inexistente na área 

de análise, pois durante as visitas in loco não foram identificados nenhum trecho 

com presença de ciclovia ou ciclo faixa, destimulando o uso de bicicleta como 

meio de transporte no local. Esta constatação foi comprovada durante as visitas, 

pois nos três períodos em dias diferentes da semana não foi visto nenhum ciclista 

no trecho, evidenciando assim que esta área não é atrativa aos ciclistas por não 

haver estrutura adequada. 

No entanto, ao entrevistar as pessoas no local ao longo de todo 

trajeto, a maioria respondeu que se houvesse estrutura de ciclovia em algum 

momento utilizaria a bicicleta como meio de transporte conforme pode ser 

observado na figura 06. 

 

Figura 06: Adesão da bicicleta como meio de transporte caso haja ciclovia na Avenida Colares 
Moreira.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
 

O resultado dessa pesquisa mostra que há usuários de ciclovia ou 

ciclo faixa na Avenida Colares Moreira, assim uma das intervenções propostas 

é que se seja inserida no trecho uma ciclovia ou ciclo faixa, pois apesar de não 

haver uma possível continuidade no restante da avenida, o que seria ideal a 

continuidade, mas havendo ciclo faixa neste trecho, poderia ser trabalho em 

conjunto com o transporte público, e ser uma conexão do transporte público as 

universidades, escolas, centros comerciais e empresariais na Colares Moreira e 

no interior do Bairro do Renascença II, facilitando o transporte no bairro, visto 



  

que não há transporte público no Bairro do Renascença II. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi apresentado, conclui-se que o presente estudo 

é uma ferramenta essencial que além de exigir do profissional compromisso e 

responsabilidade com as informações e com o trabalho que foi realizado e 

chegará aos futuros pesquisadores, mostra também um diferencial, muito por ter 

sido desenvolvido de acordo com a opinião de indivíduos que diariamente 

utilizam a área estudada, além de que, irá transformar de maneira positiva a vida 

dos usuários que em muitas situações não possuem uma experiência eficaz no 

que diz respeito às atividades básicas desempenhadas no seu cotidiano.  

De acordo com os argumentos supracitados e com as análises feitas, 

se tornou claro que a região estudada da Avenida Colares Moreira, agrada uma 

boa parte dos indivíduos que diariamente transitam de maneira pedonal, muito 

por conta do planejamento da composição de seus passeios com as faixas de 

pedestres, localizados em pontos estratégicos como as proximidades de 

paradas de ônibus, porém, nem tudo pode ser previsto com cem por cento de 

êxito, e é nessa margem de erro que surgem inúmeros indivíduos insatisfeitos 

com uma variedade de características físicas da avenida, como o 

posicionamento das próprias paradas de ônibus e faixas de pedestre. Tal 

situação se deu por conta dos novos polos geradores de fluxo de pedestres, que 

surgiram ao longo dos anos e não são atendidos pela atual configuração dos 

elementos da avenida.  

Neste caso, deve ser proposta uma intervenção devidamente 

planejada, embasada nos resultados de estudos semelhantes a este, buscando 

assim proporcionar a todos os usuários uma experiência satisfatória, são 

exemplos de intervenções eficazes a curto prazo, o melhoramento das calçadas, 

e a médio prazo, a inserção de uma ciclovia, e a longo prazo, a construção de 

uma passarela para pedestres alinhada à Unidade de Ensino Superior Dom 

Bosco – UNDB.   
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO SOBRE A MOBILIDADE ATIVA NA AVENIDA 
COLARES MOREIRA 

 
 

 
1 – Qual meio de transporte você mais utiliza? 

(  ) Bicicleta  (   ) Ônibus  (   ) Carro  (   ) Moto  (   ) Outros  

2 – Com qual frequência você utiliza o local? 

(  ) Raramente  (   ) Diariamente   (   ) Esporadicamente  

3 – Qual horário você mais utiliza esse espaço? 

(   ) Manhã   (  ) Tarde ( ) Noite 

4 – Você utiliza a faixa de pedestres?  

(  ) Sim ( ) Não 

5 – Qual seu nível de satisfação quanto a posição das faixas de pedestres?  

(  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório ( ) Indiferente 

6 – Caso houvesse ciclovia na Avenida Colares Moreira você utilizaria a 

bicicleta como meio de transporte? 

(  ) Sim ( ) Não 

7 – O que você deseja que tivesse ou mudaria na Avenida Colares Moreira? 


