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RESUMO
A caminhabilidade é um assunto discutido atualmente e de extrema importância para a cidade e seus munícipes.
Atualmente, grande número de deslocamentos diários realizados nas cidades de pequeno e médio porte são
executados pelo modo a pé. No entanto, muitas cidades não têm um diagnóstico geral sobre as condições dessa
infraestrutura. Diante desta realidade, este artigo visa identificar a percepção dos usuários, moradores do entorno
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), sobre a infraestrutura do pedestre no entorno deste equipamento. O estudo
de caso foi realizado com moradores que utilizam a Unidade Básica de Saúde da Vila Falcão localizada no município
de Bauru (SP). Partindo da hipótese de que a configuração do seu entorno pode interferir na percepção e na escolha
do trajeto do pedestre ao caminhar, a metodologia consistiu na aplicação de questionários e levantamento
fotográfico. O resultado mostrou que os principais problemas estão associados a falta de segurança que o pedestre
sente, a qualidade das calçadas e a qualidade da infraestrutura do trânsito local, como faixa de pedestre, semáforos
e a posição da sinalização.
PALAVRAS-CHAVE: Caminhabilidade. Percepção do pedestre. Qualidade da infraestrutura do pedestre. Unidade
Básica de Saúde.
ABSTRACT
The walkability is a subject currently discussed and of extreme importance for the city and its residents. Today, a large
number of daily commutes in small and medium-sized cities are performed by foot mode. However, many cities do not
have a general diagnosis of the conditions of this infrastructure. Given this reality, this article aims to identify the
perception of users, residents around a Basic Health Unit (UBS), about the pedestrian infrastructure around this health
equipment. The case study was conducted with residents who use the Vila Falcão Basic Health Unit located in Bauru
(SP). Assuming that the configuration of its surroundings may interfere with the perception and choice of the
pedestrian's path when walking, the methodology consists of questionnaires application and photographic survey.
The result showed that the main problems are associated with the lack of safety that pedestrians feel, the quality of
sidewalks and the quality of local traffic infrastructure such as crosswalks, traffic lights and the position of signs.
KEYWORDS: Walkability. Pedestrian perception. Quality of pedestrian infrastructure. Basic health Unit.
RESUMEN
La caminabilidad es un tema discutido hoy y de extrema importancia para la ciudad y sus residentes. Hoy en día, una
gran cantidad de desplazamientos diarios en ciudades pequeñas y medianas se realizan a pie. Sin embargo, muchas
ciudades no tienen un diagnóstico general de las condiciones de esta infraestructura. Dada esta realidad, este artículo
tiene como objetivo identificar la percepción de los usuarios, residentes de una Unidad Básica de Salud (UBS), sobre la
infraestructura peatonal alrededor de este equipo de salud. El estudio de caso se realizó con residentes que utilizan la
Unidad de Salud Básica de Vila Falcão ubicada en Bauru (SP). Suponiendo que la configuración de su entorno puede
interferir con la percepción y la elección del camino del peatón al caminar, la metodología consiste en la aplicación de
cuestionarios y encuestas fotográficas. El resultado mostró que los principales problemas están asociados con la falta
de seguridad que sienten los peatones, la calidad de las aceras y la calidad de la infraestructura de tráfico local, como
los cruces peatonales, los semáforos y la posición de las señales.
PALABRAS CLAVE: Caminabilidad Percepción peatonal. Calidad de la infraestructura peatonal. Unidad Básica de
Salud.
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INTRODUÇÃO
Atualmente muitas cidades do Brasil e do exterior enfrentam problemas de mobilidade urbana,
em especial, decorrentes do uso intensivo do transporte individual motorizado e da implantação
de infraestrutura de transportes para os veículos motorizados (DIXON, 1996; SANCHES;
FERREIRA, 2005; BRASIL, 2006; MAGAGNIN, 2008, MAGAGNIN; SILVA, 2008 e TONON, 2019).
Em contrapartida, os planejadores das áreas de planejamento e transporte urbanos tem tentado
incorporar nas cidades a adoção de uma política de mobilidade urbana sustentável, que têm por
definição a adoção prioritária de modos de deslocamento coletivo e não motorizados em
detrimento dos individuais motorizados (MAGAGNIN; SILVA, 2008).
De acordo com Forsyth e Southworth (2008), estes problemas são decorrentes de um
planejamento e design modernistas que deram prioridade ao automóvel em detrimento dos
pedestres. Ainda de acordo com os autores, a décadas, planejadores urbanos e pesquisadores
têm defendido que as cidades devem ser mais caminháveis (JACOBS, 2011; GHEL, 2015), mas
poucos exemplos foram implantados com efetividade.
O deslocamento a pé, ou caminhada, é um dos modos de transporte mais importante nas
cidades (PIRES et al, 2017). Mehta (2008, p. 217) complementa a afirmação dos autores
mencionando que “caminhar, como qualquer outro comportamento humano, é amplamente
influenciado por fatores culturais, circunstâncias individuais, preferências e características e
fatores ambientais”.
Para viabilizar a caminhada é necessário que a cidade ofereça infraestrutura de qualidade ao
pedestre (FERREIRA; SANCHES, 2001), pois essa oferta fará aumentar o número de
deslocamentos por modo a pé (SARKAR, 2003).
Alguns estudos sobre o ambiente de caminhada tem analisado a questão da infraestrutura do
pedestre como (i) questão de saúde (áreas de medicina, saúde e planejamento urbano), e (ii)
como os apectos do ambiente podem interferir no comportamento da caminhada, a partir de
elementos como a compacidade dos padrões de desenvolvimento, densidade residencial e de
emprego, acesso e diversidade do uso do solo e características do projeto (sombra, cenário,
características estéticas do ambiente local, compras locais, distância ao varejo e presença de
lojas e casas atraentes) (MEHTA, 2008, p. 218).
Outros estudos abordam o espaço de caminhada a partir da análise da microacessibilidade, ou
seja, é analisado o trajeto realizado pelos pedestres. Dentre os elementos avaliados e que
podem afetar a microacessibilidade são: qualidade das condições físicas dos pedestres, a
proximidade e agrupamento de atividades e, a infraestrutura viária ofertada (PRADO;
MAGAGNIN, 2017).
Estudos desenvolvidos por Keppe Junior (2007), Prado (2016), Pires (2018), dentre outros
autores mostram que as condições dos espaços destinados aos pedestres, quase sempre, não
são ideais ou não se encontram em estado de conservação aceitável. Dentre os principais
problemas destacam-se pavimentos esburacados, inclinações excessivas, mobiliário urbano
inadequado, vendedores ambulantes, veículos estacionados sobre as calçadas entre outros.
Estes problemas representam um obstáculo para os usuários que possuem alguma restrição de
deslocamento, pois podem segregá-los, negando-lhes a possibilidade de acessar outros espaços
como alguns equipamentos urbanos da cidade (FERREIRA; SANCHES, 2001; PIRES, 2016).
Segundo Keppe Junior (2007), tornar o espaço acessível é eliminar obstáculos físicos, naturais
ou de comunicação existentes, que impedem ou dificultam a livre circulação das pessoas ao
longo das calçadas, para acessar equipamentos públicos, mobiliários urbanos e edifícios.
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Dischinger; Bins Ely; Piardi (2012) mencionam que o espaço acessível deve permitir que o
usuário possa se deslocar com segurança, conforto e autonomia para realizar todas as
atividades, independentemente de sua condição ou habilidade físicaAtualmente, pesquisadores
tem utilizado diversas ferramentas para avaliar o ambiente de caminhada (EWING; HANDY,
2009). Alguns pesquisadores utilizam auditoria técnica (KHISTY, 1994; DIXON, 1996; HOEHNER
et al., 2006; KIM et al., 2006; SANCHES; FERREIRA, 2005; RODRIGUES, 2015; PIRES, 2018;
BATISTA, 2018; TONON, 2019). Dentre as características físicas avaliadas estão a altura do
edifício, comprimento da quadra, largura da rua e da calçada, tipo de piso, qualidade de
manutenção do piso, etc. Outros pesquisadores incorporam em seus estudos a percepção dos
usuários em relação a esse espaço (SAELENS; SALLIS, 2002; ABREU, 2006; SMITH, 2008; MA
2014; MATIAS, 2015; ONISHI, 2016).
Nesse contexto, este artigo visa identificar a percepção dos usuários de uma Unidade Básica de
Saúde sobre a qualidade espacial da infraestrutura de pedestres dos trajetos mais utilizados para
acessar esse equipamento de saúde.
2 OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado de pesquisa que visou identificar a
percepção do usuário sobre a qualidade espacial da infraestrutura do pedestre no entorno de
uma Unidade Básica de Saúde, identificando elementos podem interferir na escolha de um
trajeto.
3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
Para identificar a percepção dos usuários, moradores do entorno de uma Unidade Básica de
Saúde (UBS), sobre os aspectos que podem interferir na caminhabilidade no entorno deste
equipamento de saúde, definiu-se por analisar o entorno de uma UBS localizada na região oeste
da cidade de Bauru (Figura 1), município de médio porte demográfico, estimado com cerca de
376.818 habitantes (IBGE, 2019).
A área de estudo é delimitada por um raio de 2 Km a partir da Unidade Básica de Saúde (UBS)
da Vila Falcão. A área tem acesso pelas principais vias advindas das regiões norte e oeste, que
dão acesso à Avenida Duque de Caxias, e Rua Weceslau Braz, além das vias que dão acesso a
região oeste da cidade como Avenida Elias Miguel Maluf e a Rua Bernadino de Campos. O
recorte espacial é composto por 56 quadras (Figura 1). A área apresenta malha urbana ortogonal
e quadras com dimensões que variam entre 30 a 100 metros de largura e relevo pouco
acidentado.
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Figura 1: Recorte da área de estudo em Bauru

Fonte: Intervenção dos autores sobre imagem, Prefeitura de Bauru, 2019.

3 METODOLOGIA
Foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: (i) aplicação de questionário e (ii)
levantamento fotográfico dos trajetos, mais utilizados pelos respondentes que possuía maior
fluxo de pessoas.
Para o desenvolvimento do formulário de avaliação da percepção do grau de caminhabilidade
da infraestrutura destinada ao pedestre no entrono de UBS foram utilizadas as pesquisas
desenvolvidas por Orlandi (2004), Schützer (2011), ITDP (2016), Nanya (2016), Jacob (2018),
Pires (2018) e Tonon (2019).
As perguntas fechadas e de múltipla escolha permitiram identificar o nível de satisfação dos
usuários da UBS em relação à caminhabilidade a partir de elementos como conforto e segurança
no deslocamento.
O formulário foi composto por 26 questões divididas em 03 partes: (i) caracterização do perfil
do entrevistado – visa identificar gênero; idade; bairro onde mora; distância da UBS; frequência
que vai a UBS; identificação se no trajeto - residência até a UBS, há algum local sem calçadas;
costuma fazer o mesmo caminho até a UBS; se não costuma fazer o mesmo caminho, por quê,
(ii) avaliação do trajeto mais utilizado pelo usuário – permite identificar largura da calçada;
qualidade do piso das calçadas; condição de iluminação nas calçadas; posição de placas; pontos
de ônibus e postes ao caminhar na calçada; posição das árvores ao caminhar nas calçadas;
presença de sinalização de trânsito; qualidade de manutenção das faixas de pedestre no trajeto;
presença (quando houver) de semáforos no trajeto; qualidade das sombras das arvores nas
calçadas; presença de lixo ou entulho nas calçadas; condições do tráfego (trânsito) no seu trajeto;
existem algo atraente para se olhar enquanto se caminha, justificativa; o trajeto é mais seguro
quando há pessoas caminhando nesse local, Justificativa; avaliação geral da caminhada até seu
destino final (ida e volta), e (iii) a partir de um mapa do recorte espacial, contendo a delimitação
de raios de abrangência da UBS subdivididos a cada 500m (até uma distância máxima de 2 km),
é solicitado que cada entrevistado defina as rotas mais utilizadas, nos trajetos de ida e volta a
453

UBS, utilizando o deslocamento a pé. É solicitado ainda, a identificação dos melhores e piores
trechos de cada trajeto.
A amostra foi composta por 108 pessoas. O número de entrevistados foi calculado em função
do número de atendimentos diários na UBS. As entrevistas foram realizadas no período 23 de
maio a 06 de junho de 2019, nos períodos da manhã e tarde. Não seguiram qualquer padrão de
abordagem, apenas evitou-se a aplicação a pessoas da mesma família ou com mesmo endereço.
A partir da identificação dos trajetos mais utilizados e dos trechos identificados com melhor e
pior infraestrutura para o pedestre, foi realizado o levantamento fotográfico
4 RESULTADOS
Em relação ao perfil dos entrevistados, os dados mostram que 53% são do sexo feminino (Figura
2). A faixa etária predominante corresponde a 31 a 60 anos (47%) (Figura 3). E, 63% dos
entrevistados moram nos bairros adjacentes a UBS (Vila Falcão, Vila Pacífico, Jardim Jussara,
Nova Celina), distantes até 1,5 km da UBS (Figuras 4 e 5).
Figura 2: Gênero

Figura 3: Idade
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Fonte: Autores, 2019.
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Fonte: Autores, 2019.

Figura 4: Qual bairro mora

Figura 5: Qual a distância
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Em relação ao modo de transporte utilizado, em função da distância de moradia em relação a
UBS, 82% dos entrevistados realizam esse deslocamento a pé (Figura 6). E todos vão a UBS
apenas uma vez por mês (Figura 7).
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Figura 6: Qual o meio de transporte que utiliza

Figura 7: Qual frequência que utiliza da UBS
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As Figuras 8 e 9 apresenta as rotas mais utilizadas pelos entrevistados. Foram identificados 89
trajetos de ida e volta a UBS (Figuras 8 e 9) mais utilizados pelos entrevistados. A espessura das
linhas, em verde (ida) e azul (volta), representam o número de pessoas que utilizam cada trecho.
E as circunferências mostram a distância relativa de caminhada até a UBS. E a Figura 10 apresenta
o resultado da avaliação dos trechos mais utilizados pelos entrevistados.
Figura 8: Mapa geral de fluxo de pedestre na ida até a UBS

Fonte: Autores, 2019.
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Figura 9: Mapa geral de fluxo da volta da UBS

Fonte: Autores, 2019.

As rotas mais utilizadas pelos entrevistados no trajeto residência a UBS, que estão
representados por linhas mais grossas, de acordo com as Figuras 8 e 9, são ruas mais próximas
a unidade básica de saúde e principal acesso aos bairros, onde podemos encontrar linhas do
transporte público e estabelecimentos comerciais, torando se ruas movimentadas e mais
seguras.
Figura 10: Avaliação final dos trajetos mais utilizados pelos usuários
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Fonte: Autores, 2019.

Em relação a análise da largura da calçada, os resultados mostram que 40% dos entrevistados
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consideram regular, pois em alguns trechos a largura efetiva da calçada é inferior a 1,20 m, tendo
alguns casos que chega a 0,60 m . A avaliação da qualidade do piso mostrou que 48% dos
entrevistados consideram regular, visto que a maioria das calçadas se encontram sem
manutenção.
A condição de iluminação nas calçadas de acordo com os entrevistados, 54% consideram regular,
já que a manutenção seria o mais agravante, visto que há locais com lâmpadas queimadas,
tornando se locais escuros e de difícil acesso. Outro indicador considerado regular pelos
entrevistados é a posição do mobiliário urbano (placas; pontos de ônibus e postes) na calçada,
pois em alguns casos eles estão instalados no meio da calçada, dificultando ou até mesmo
impossibilitando a passagem dos usuários. Outro indicador que acaba dificultando o
deslocamento dos pedestres é a posição das árvores nas calçadas. De acordo com os
entrevistados, 39% consideram regular seguindo de 29% ruim, isso ocorre porque algumas
espécies não são adequadas para o local, em função de seu porte. Em contra partida a qualidade
das sombras das árvores nas calçadas obteve um resultado satisfatório, para 38% dos
entrevistados foi considerado ótimo, em função do porte e de sua distribuição ao longo da
quadra, elas proporcionam sombra adequada, trazendo qualidade para a caminhabilidade no
trajeto. Essa sobra contribui para amenizar o calor da cidade de Bauru, principalmente no verão.
A presença de sinalização de trânsito, qualidade de manutenção das faixas de pedestre no trajeto
e condições do tráfego (trânsito) no seu trajeto, obtiveram respectivamente 38%, 46% e 38%,
avaliação regular de acordo com os entrevistados, visto que no recorte espacial se trata de um
bairro antigo onde não há a presença de tais sinalizações ou preocupação com o transito local
do bairro. Quanto a avaliação do item presença de semáforos no trajeto, a avaliação foi
considerada para 27% dos entrevistados como péssimo, visto que o semáforo é apenas para os
automóveis motorizados, não há presença de sinalização para pedestre ou deficientes,
reforçando a ideia de que não há atenção adequada dos gestores públicos com o local.
A presença de lixo ou entulho nas calçadas, foi avaliada por 42% dos entrevistados como regular,
como mostra a Figura 11, há presença de resto de plantas, lixos, móveis e resíduos de construção
civil que atrapalham o deslocamento em alguns trechos de calçada.
Figura 11: Presença de entulhos na calçada próximo a UBS

Fonte: Autores, 2019.

Em relação a análise do item Pontos de atração no trajeto de caminhada, os resultados mostram
que cerca de 85% dos entrevistados não considera que há atrações no trajeto e 15% relatam que
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há. A maioria dos entrevistados relataram que o elemento de atração se refere a arborização,
seguido pela estética das residências e movimento do trajeto, trajeto com um número maior de
pessoas. A questão de segurança do trajeto, revelou que 98% dos entrevistados considera que
o trajeto é mais seguro quando há pessoas na rua.
A avaliação do indicador como considerar a caminhada até o destino final, tanto de ida quanto
volta, no sentido de ida e volta, mostrou que para 62% e 70%, respectivamente, dos
entrevistados consideram o trajeto regular. Alguns indicadores contribuíram para essa avaliação,
com a qualidade do piso e a manutenção da infraestrutura do trânsito local, que obtiveram
índices de avaliação considerados regular.
Foi perguntado para o usuário se há algum local sem calçadas que precise andar na rua, os
resultados mostram que para 89% dos entrevistados não há falta de infraestrutura para
pedestre. Outra questão referiu-se ao costume de realizar o mesmo trajeto entre a residência
até a UBS, a maioria das respostas mencionou que não há alteração do caminho. As pessoas que
realizam outros trajetos mencionam como pontos positivos para essa alteração aspectos como:
o trânsito denso; estética das residências; presença de pessoas em ruas movimentadas;
presença de estabelecimentos comerciais, como mercados e farmácias, que tornam o espaço
mais seguro; arborização adequada proporcionando sombreamento ao pedestre.
Outra questão avaliada referiu-se à existência de elementos agradáveis ao longo do trajeto. As
respostas mostram que para 15% dos entrevistados os principais elementos são sombreamento
da calçada, presença de estabelecimentos comercias e praças.
As Figuras 12 a 14 apresentam os aspectos positivos e negativos apontados pelos entrevistados
no mapeamento do trajeto mais utilizado entre a residência e a UBS. Os mapas mostram os
trajetos mais utilizados (as linhas mais grossas representam um número maior de usuários), as
circunferências representam os locais com aspectos positivos e o “x” representam locais com
aspecto negativo. As setas mostram a direção da fotografia no mapa.
Figura 12: Mapa com identificação dos pontos positivos e negativos de caminhabilidade (a), Qualidade do piso (b)
e Acessibilidade (c)

b

a

c

Fonte: autores, 2019.
Figura 13: Mapa com identificação dos pontos positivos e negativos de caminhabilidade (a), diagnostico de
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entulho pelos caminhos (b) e dificuldade da caminhabilidade (c).

Fonte: autores, 2019.
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Figura 14: Mapa com identificação dos pontos positivos e negativos de caminhabilidade (a), Comparação da
infraestrutura existente (b) e inexistente (c) de um trecho.

Fonte: autores, 2019.
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A partir das imagens acima observa-se que os aspectos relacionados a qualidade do piso,
mobiliário, arborização, e limpeza das calçadas forma os elementos mais apontados pelos
entrevistados. A falta de normatização de tipos de piso, largura de calçada, inserção de rampas
de acesso de carro para o interior dos lotes que ocupam parte da calçada (faixa de deslocamento
de pedestres) contribuem para a avaliação negativa de determinados trechos.
Os resultados das entrevistas permitiram que fossem identificados alguns fatores relacionados
a caminhabilidade que precisam de adequação no entorno da UBS da Vila Falcão, além de
permitir traçar as rotas mais utilizadas pelos entrevistados no trajeto residência a UBS.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação de questionários aos usuários de uma UBS possibilitou identificar os principais
problemas relacionados a caminhabilidade do entorno da UBS e, assim coibir ou atrair pedestres
na escolha de determinados caminhos em seus deslocamentos em diferentes trechos dessa
região.
Os resultados mostram que os principais aspectos positivos se referem a presença de
sombreamento das árvores, presença de pessoas nas ruas e o movimento que toda a população
traz no bairro e o fluxo de veículos.
Em relação a distância de caminhada a UBS os resultados mostram que os usuários caminham,
em alguns casos, mais que dois quilômetros a pé. E que o transporte público e os pontos de
parada, desse bairro atendem aos usuários para acessar a UBS.
Os resultados obtidos podem ser utilizados por gestores públicos para realizar um diagnóstico
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da infraestrutura voltada aos pedestres, assim como na proposição de melhorias nos aspectos
considerados negativos para propiciar acessibilidade, segurança e conforto aos usuários no
deslocamento entre as residências e a UBS. Os resultados podem dar suporte para elaboração
de planos de rotas (mais utilizadas) que favoreça o deslocamento do pedestre no trajeto para a
UBS.
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