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RESUMO
A maneira como as vias foram estabelecidas nas cidades ao longo da história resultou em diversos problemas de
uso na atualidade, especialmente em relação à utilização das calçadas. O presente estudo de caso tem por objetivo
analisar a Avenida Homero Castelo Branco, localizada em Teresina, capital do Piauí, a respeito da sua adequação
aos diversos modais. Dentre estes, os pedestres foram o foco do trabalho, havendo a verificação de aspectos de
conforto e segurança da avenida e como seu status de via essencialmente comercial influencia no seu uso. Para esta
verificação, a realização de visitas foi necessária, assim como o levantamento bibliográfico referente ao tema em
questão. A avenida possui calçadas que apresentam problemas em relação à largura, carência de vegetação e
acessibilidade e má distribuição do mobiliário urbano, além de oferecer insegurança aos seus usuários sob diversas
formas e possuir a necessidade de melhor infraestrutura para um transporte público eficiente. Portanto, é
imperativa a realização de mudanças para melhorar as suas condições de uso e atendimento à população de
maneira democrática.
PALAVRAS-CHAVE: Vias. Calçadas. Teresina.
ABSTRACT
The way the roads have been established in cities throughout history has resulted in several usage problems
nowadays, especially concerning about the use of the sidewalks. The present case study aims to analyze Homero
Castelo Branco Avenue, located in Teresina, capital of Piauí, regarding its suitability on various modalities. Among
these, the pedestrians were the focus of this study, in which there was a verification of aspects of comfort and
safety of the avenue and how its essentially commercial status influences its use. For this verification, visits were
necessary, as well as bibliographic survey related to the subject in question. The avenue has sidewalks that present
width problems, lack of vegetation and accessibility and bad distribution of the urban furniture, besides offering
insecurity to the users in various forms and needing a better infrastructure to an efficient public transportation.
Therefore, it is imperative to make changes to improve its condition of use and serve the population in a democratic
way.
KEY WORDS: Roads. Sidewalks. Teresina.
RESUMEN
La forma en que las vías se han establecido en las ciudades a lo largo de la historia ha resultado en diversos
problemas de uso en la actualidad, especialmente en relación a la utilización de las calzadas. El presente estudio de
caso tiene por objetivo analizar la Avenida Homero Castelo Branco, ubicada en Teresina, capital de Piauí, respecto a
su adecuación a los diversos modales. Entre estos, los peatones fueron el foco del trabajo, habiendo la verificación
de aspectos de confort y seguridad de la avenida y cómo su status de vía esencialmente comercial influye en su uso.
Para esta verificación, la realización de visitas fue necesaria, así como el levantamiento bibliográfico referente al
tema en cuestión. La avenida posee calzadas que presentan problemas en relación a la anchura, carencia de
vegetación y accesibilidad y mala distribución del mobiliario urbano, además de ofrecer inseguridad a sus usuarios
bajo diversas formas y poseer la necesidad de mejor infraestructura para un transporte público eficiente. Por lo
tanto, es imperativa la realización de cambios para mejorar sus condiciones de uso y atención a la población de
manera democrática.
PALABRAS CLAVES: Vías. Calzadas. Teresina.
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INTRODUÇÃO
Segundo Benévolo (2013), a calçada ganha importância na história recente. Um dos pontos
principais das renovadas áreas urbanas, nas reformas urbanísticas pelas quais perpassaram as
cidades industrializadas durante o século XIX, passa a ser a divisão das vias entre o que era de
posse do pedestre (calçadas) e o que era destinado à circulação dos veículos de tração (e,
posteriormente, do veículo a motor) objetivando a organização da cidade.
Com os avanços tecnológicos e da indústria automobilística ao longo da história, os carros
passaram a efetivamente ocupar esses espaços destinados à sua circulação, preenchendo
gradativamente mais o cenário das ruas e ganhando importância nas políticas de gestão de
crescimento das cidades, enquanto estas, por sua vez, passam a se modificar e se desenvolver
em função das necessidades desse modal. Nesse contexto, as calçadas aparecem em segundo
plano, colaborando, de acordo com Yázigi (2000) para que o pedestre se sentisse cada vez mais
diminuído, sendo desfavorecido em inúmeros aspectos. Yázigi (2000) caracteriza a caminhada
do pedestre como uma aventura durante a qual diversas razões contribuem para que ele seja
vitimado pelo trânsito.
As cidades, então, cresceram, em sua maioria, sem que houvesse o devido cuidado com as
calçadas. Jacobs (2000) alertava para a importância que as calçadas desempenham na
prosperidade das cidades. Também, segundo Cunha e Helvecio (2013), as calçadas, quando
abandonadas, viram terra de ninguém e são invadidas pelo indesejável. A falta de cuidado com
as calçadas faz com que elas se tornem inseguras, inadequadas para a circulação devido à má
conservação e implantação, contribuindo para a depreciação da imagem do espaço público
que elas representam.
Devido a essa avaliação negativa da evolução histórica das calçadas, fazem-se necessários a
reflexão e o planejamento de estratégias intervencionistas para que esse quadro possa ser
alterado. Afinal, de acordo com Cunha e Helvecio (2013), as calçadas são espaços
democráticos, representantes máximas do direito de todos de ir e vir estabelecidos por lei, no
Brasil, pela Constituição Federal de 1988.
Acrescenta-se a isso, ainda, o papel humanizador que as calçadas desempenham nas cidades.
Para Yázigi (2000), “a calçada, enquanto contraponto do sistema automobilístico, é o que dá
vida à cidade” (p. 23). Ainda segundo ele, é impossível humanizar a cidade sem o sistema de
pedestres. E por pedestres compreendem-se aqui também os usuários do sistema de
transporte público, já que a utilização desse transporte muitas vezes implica em perfazer
consideráveis trechos a pé.
Além do uso das calçadas para circulação, Jacobs (2000, p. 45) afirma que “os contatos na rua
constituem a pequena mudança a partir da qual pode florescer a vida pública exuberante da
cidade”. Câmara e Nóbrega (2011, p. 20) corroboram com essa ideia, apontando as calçadas
como local de socialização e vivência.
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“É urgente considerar as vias da cidade como parte integrante de
uma rede de espaços públicos, enxergando seu planejamento como
um dos principais meios da conquista da coesão social e da
sustentabilidade urbana. Ao desmistificar as ruas como espaços
exclusivos de circulação, elas devem ser tratadas como palcos
principais das trocas sociais contemporâneas”.
Diante disso, observa-se que o uso das vias deve ir além do propósito de servir unicamente ao
automóvel. Por isso, deve-se dar maior ênfase às calçadas quando na criação e implantação de
políticas de desenvolvimento urbano. Para serem utilizadas, as calçadas devem ser
convidativas, apresentando duas características importantes: conforto e segurança (CÂMARA E
NÓBREGA, 2011). Esses dois pontos são primordiais para que haja o estímulo do uso dos
espaços públicos para pedestres e usuários do transporte público.
O conforto é obtido quando se realiza uma atividade em que a existências de percalços seja
mínima ou até mesmo inexistente. No caso das vias, é imprescindível que haja calçadas
regulares, acessíveis, sombreadas e sem obstáculos que exijam um desvio exagerado do
transeunte, como desníveis excessivos, mobiliário urbano mal posicionado e carros
estacionado nas próprias calçadas, dentre outros, além de demarcação efetiva da área
destinada à circulação de veículos e estudo de fluxo adequado ao porte da via. Também é
imprescindível para esse conforto a existência de vegetação, que contribui com áreas
sombreadas e diminui a sensação térmica dos usuários das calçadas.
Com uma gama tão vasta de requisitos mínimos a serem cumpridos, a má gestão das políticas
urbanas pode acarretar situações de desconforto e repulsa quanto ao uso das calçadas
originando as relações conflituosas das quais as calçadas terminam por se tornar palco. É o que
geralmente acontece no Brasil, segundo Yázigi (2000, p. 21), “um tal mundo de atividades e
equipamentos acontece de modo visivelmente conflitante”. O autor cita como conflitos a
relação entre pedestres e veículos, entre pedestres e excesso de equipamentos, entre
pedestres e obstáculos oriundos da falta de manutenção e entre mulheres, idosos, deficientes,
crianças e as inadaptações.
No que se refere à segurança, um fator que deve ser levado em consideração é o perigo
oferecido pela circulação de veículos quando não existem condições adequadas para o seu
deslocamento. É comum o conflito entre carros estacionados e os pedestres, especialmente no
momento da entrada e saída das vagas de estacionamento ou garagens. Da mesma maneira,
um acidente pode acontecer de modo que haja a invasão da calçada por um veículo sem
controle. Observa-se, portanto, que a segurança das calçadas está ligada também à estrutura
que as pistas de rolamento oferecem aos veículos.
Outro fator importante é apontado por Jacobs (2000), este mais ligado à proteção do pedestre
contra os estranhos que encontra na rua. Segundo ela, a segurança não é alcançada
unicamente com a presença da força policial, embora esta seja essencial. Ela é mantida pelas
pessoas e pelo padrão e controle de comportamento espontâneo por elas aplicado e
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fiscalizado. Dessa forma, Jacobs (2000) aponta três pontos para o estabelecimento de
segurança nas ruas e sua consequente prosperidade: separação entre público e privado, o
fluxo ininterrupto de pessoas pelas calçadas (por isso a necessidade da existência de atividades
atrativas por toda a extensão da rua) e a existência de olhos atentos dos moradores voltados
aos espaços de circulação pública.
Diante disso, torna-se evidente que uma via com caráter exclusivamente comercial pode
apresentar sérios problemas de segurança: não há olhos atentos fora do horário de
funcionamento dos estabelecimentos. Da mesma forma, assim que finda esse horário, o fluxo
de pessoas trafegando nas calçadas reduz-se a um número ínfimo. Esse é o caso de inúmeras
vias das cidades contemporâneas, como a Avenida Homero Castelo Branco, localizada em
Teresina, Piauí, e objeto de estudo deste trabalho.
Segundo Braz e Silva (2012), Teresina surgiu como a primeira capital planejada do país durante
o regime imperial influenciada pelo contexto urbano da época, quando se queria criar novas
cidades, em 1852. Logo, sua implantação foi previamente estabelecida próximo ao Rio
Parnaíba, na Chapada do Corisco, por um plano urbanístico proposto pelo conselheiro Saraiva,
em 1855, área essa que corresponde hoje ao centro da cidade (PÁDUA, 2011). Com o passar
do tempo, a cidade cresceu até alcançar as margens do Rio Poti e nesse crescimento acabou
por superar ainda esse limitador natural, quando os locais que hoje correspondem às zonas
Leste e Sudeste passam também a ser habitados.
Conforme ocorria o adensamento da zona Leste de Teresina, a necessidade da existência de
importantes corredores viários nesse local crescia e eles passaram a fazer parte do
planejamento urbano dessa zona (FAÇANHA, 1998). Desse planejamento, foi implantada a
Avenida Homero Castelo Branco, que tem início na Avenida João XXIII e finda no encontro com
a Rua Aloísio Lima, cruzando toda a extensão da zona Leste à época de sua construção (figura
1).
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Figura 1: Localização da Avenida Homero Castelo Branco.

Fonte: Google Maps modificado pelos autores, 2017.

É característica marcante da Avenida Homero Castelo Branco a presença de inúmeros pontos
comerciais, os quais, em alguns poucos pontos específicos, são locais de lazer, como
restaurantes e bares, e com poucas edificações habitacionais cujos acessos sejam voltados
para ela. Segundo o mapa de zoneamento de Teresina, atualizado em 2015, disponível no sítio
da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN) da cidade, a avenida
encontra-se, em toda a sua extensão, na Zona de Comércio 3, o que justifica essas
características da avenida.
OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo analisar a adequação da Avenida Homero Castelo Branco, em
Teresina, Piauí, aos diversos modais, focando os pedestres, segundo fatores qualitativos de
segurança e conforto, identificando de que maneira seu status de via essencialmente
comercial influencia no seu uso.
METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa, foram feitas quatro análises in loco, em diferentes horários e
dias da semana. Primeiro, a partir das 14h30min, do dia 20 de abril de 2017, uma quinta-feira,
caminhando por toda a extensão da avenida, realizando um levantamento dos aspectos
qualitativos a serem analisados, fazendo-se registros fotográficos dos problemas encontrados.
No dia 22 de abril de 2017, um domingo, a partir das 11h30min, foram tiradas fotografias para
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verificação do fluxo de veículos e pessoas em um dia não-útil. No dia 24 de abril de 2017, uma
segunda-feira, foram realizadas duas visitas à avenida, a primeira às 8h, para fotografar o fluxo
de veículos e pedestres nesse horário, e outra às 19h30min, percorrendo mais uma vez a
extensão da avenida, dessa vez sob um cenário com ausência de luz solar, verificando-se o
fluxo de pessoas e veículos. Foi feito, então, um levantamento bibliográfico para contextualizar
a evolução do uso das calçadas, com especial ênfase nos dias de hoje, relacionando esse
contexto com a avenida objeto de estudo desta pesquisa.
RESULTADOS
Observou-se em relação às calçadas uma série de problemas elencados adiante. O primeiro
deles diz respeito às suas larguras: a Lei complementar Nº 4.522, de 7 de março de 2014, de
Teresina, conhecida como “lei das calçadas”, estabelece uma largura mínima adequada de
2,00m entre o muro das edificações e o limiar da pista de rolamento, e na impossibilidade
dessa dimensão, o mínimo de 1,50m de faixa livre, esta tratando-se do espaço do passeio
destinado a circulação do pedestre. Entretanto, o que se observou por toda a extensão da
avenida foi, não apenas o não atendimento a essa norma, mas também a ausência de uma
homogeneidade nessa dimensão total do passeio, que varia entre 0,50m a 2,50m, nos trechos
mais largos. As calçadas também sofrem com a falta de manutenção que, segundo a mesma lei
já citada, é de responsabilidade de seus proprietários. A existência de terrenos não-edificados
contribui para essa falta de manutenção, já que, por causa da falta de uso, as calçadas
dificilmente são restauradas (Figura 2).
Figura 2: Terreno sem uso com calçada sem manutenção.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

A inexistência de árvores na quase totalidade da avenida é outro ponto que compromete a
atratividade das calçadas. Elas encontram-se concentradas no interior dos lotes, apresentando
quantidade restrita, menos de 20 unidades, nos passeios. Esse fator soma-se aos demais como
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desfavorável à circulação dos pedestres uma vez que prejudica o conforto térmico local,
principalmente porque a capital piauiense apresenta altas temperaturas durante todo o ano.
Os usuários dessas calçadas vivenciam também a má disposição do mobiliário urbano. Os
desvios a serem feitos pelos transeuntes são constantes. Constata-se, então, que a calçada
antes criada para a circulação dos pedestres, como apontado por Benévolo (2013), acaba
servindo, predominantemente, apenas para a instalação do mobiliário (figura 2),
aparentemente sem qualquer preocupação com uma possível interferência em suas outras
funções. Comprovam-se os estudos de Yázigi (2000), ao apontar, como uma constante nas
cidades brasileiras, que a maneira profusa e frequentemente desconexa com que esse
mobiliário está disposto nas calçadas brasileiras conduz a conflitos de uso.
A falta de opções de acessibilidade é também um problema preocupante: não há adaptação
adequada dos passeios que proporcionem eficiência para as pessoas com mobilidade reduzida.
As rampas, quando existem, são mal-conservadas e não possuem a sinalização adequada
(figura 3). O piso tátil existe no entorno de alguns poucos pontos comerciais, como farmácias,
provavelmente porque a lei os obriga a possuir. A isso, somam-se todos os problemas do
mobiliário urbano já citados e de carros estacionados nas calçadas, que dificultam de
sobremaneira o uso seu uso universal.
Figura 3: Rampa inutilizável.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

O acesso à avenida pelo transporte público é também outro grande problema que a ausência
de uma gestão adequada gera. Por toda a avenida, existem apenas duas paradas de ônibus
com estrutura que proporcione sombreamento e descanso para seus usuários, os quais devem
fazer uso de outros métodos, muitas vezes pouco eficazes (figura 4), para sanar a ausência
desse conforto. A falta de um corredor de ônibus também prejudica os usuários do transporte
coletivo, pois, ainda que existam apenas quatro linhas de ônibus circulando pela avenida, de
acordo com o sítio do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de
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Teresina (SETUT), as melhorias poderiam servir como incentivo à criação de novas linhas, visto
a necessidade dos moradores da região. Atualmente, apenas as linhas 402 Vila
Bandeirante/Planalto Ininga/Frei Serafim, 406 Vale do Gavião/Satélite/Ininga, 365
Universidade Circular I e 563 Universidade Circular II, que fazem o mesmo trajeto em sentidos
contrários, trafegam pela avenida.
Figura 4: Usuários do transporte coletivo protegem-se do sol atrás de poste.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

A existência ou não da sensação de segurança que os usuários das calçadas podem ter na
avenida oscila bastante e depende do local em que se encontram e de seu entorno.
Certamente a existência de um comércio predominante pela avenida é um aspecto favorável
durante o dia, gerando um fluxo considerável de pessoas pelas calçadas, mas que poderia ser
maior caso fossem dadas melhores condições de conforto e o uso do transporte coletivo para
se chegar à via fosse melhorado. À noite, no entanto, os comércios fecham e as calçadas ficam
praticamente desertas. A existência de alguns restaurantes que abrem no horário noturno
ameniza a sensação de insegurança em seu entorno (figura 5).
Figura 5: A existência de restaurantes ameniza a insegurança em seu entorno.
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Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

Porém, observa-se na figura a seguir, que em alguns pontos, especialmente nos terrenos sem
uso da avenida, essa sensação de insegurança, apesar da movimentação em certos lotes, é
ainda mais intensificada.
Figura 6: O terreno sem uso e visibilidade causa insegurança na avenida.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

Quanto à pista de rolamento, muito embora não tenha apresentado problemas de
manutenção, a avenida apresenta dois problemas graves que comprometem o fluxo de
veículos, tornando-o instável e causando insegurança nas calçadas. O primeiro deles é
referente à ausência de acostamento. Por causa dessa ausência, os carros acabam
estacionando ou parando muitas vezes na faixa mais próxima à calçada, servindo como
obstáculo para os carros que por ela seguem e também para as linhas de ônibus coletivo, que
devem mudar de pista quando deveriam ter passagem livre, devido ao acesso que devem ter
às paradas de ônibus. Outras vezes, as próprias calçadas são utilizadas como estacionamento
(figura 7).
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Figura 7: Calçadas utilizadas para estacionamento.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

O segundo é referente aos pontos de conversão: os carros param em meio ao deslocamento
dos veículos que o seguem e os obriga a parar também até que ele encontre o momento
adequado para a conversão à esquerda (figura 8). A construção de uma divisória na avenida foi
realizada no intuito de amenizar a situação nos pontos críticos (figura 9), mas ela própria já foi
causadora de acidentes. Também há a dificuldade de coexistência com as vias afluentes da
avenida: os carros que saem dessas vias auxiliares e cruzam a avenida interrompem o fluxo
constantemente e encontram dificuldade para realizar esse cruzamento.

Figura 8: Carro preto tenta realizar conversão, atrapalhando o fluxo de veículos.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.
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Figura 9: Divisória criada nem pontos críticos da avenida.

Fonte: Cláudio Valentim Rocha Leal, 2017.

Nota-se, portanto, que a Avenida Homero Castelo Branco não consegue comportar todo o
fluxo de veículos a que se propõe o que influencia diretamente na segurança das calçadas e na
eficiência do transporte público. O número de acidentes é bastante considerável e a lentidão
pode facilmente ser alcançada sob a menor das interferências. Uma sugestão para que se
tente amenizar esse problema seria a transformação dessa avenida, que é mão dupla, em mão
única. Além disso, ela possui atualmente quatro faixas, duas para cada sentido de locomoção
dos veículos. Poder-se-ia utilizar uma das faixas que entrariam em desuso para o
prolongamento das calçadas e outra para a criação de um corredor de ônibus como uma
tentativa de incentivar o transporte público e diminuir o número de veículos na avenida,
promovendo segurança também para os pedestres.
CONCLUSÃO
Observa-se, portanto, através da análise realizada na Avenida Homero Castelo Branco, que o
espaço destinado ao automóvel na cidade de Teresina ao longo de seu crescimento foi muito
mais cortejado pelo planejamento urbano do que os demais meios de locomoção. Tal fato
evidencia-se em virtude de sua pista de rolamento, que mesmo com alguns aspectos
negativos, como fluxo instável e dificuldade de coexistência entre os veículos, apresenta boa
qualidade, ao passo que as calçadas não. Isso implica que quem usa a avenida, seja como um
meio para se chegar ao destino, seja como o destino em si, é muito melhor recepcionado ao
fazer isso dentro de um veículo do que a pé ou fazendo uso do transporte público, o que é
agravado ainda mais por se tratar de uma via comercial, onde mesmos espaços destinados a
pedestres são tomados por veículos estacionados. Portanto, é imperativo que sejam feitas
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mudanças para melhorar as suas condições de uso e atendimento à população de maneira
democrática.
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