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E outras intervenções urbanas 



 

    As calçadas tem que ser espaços agradáveis de 
convivência e de passagem, garantindo direito de ir e vir 
das pessoas com segurança, com acessibilidade e com 
mobilidade adequada de todos, sejam idosos, crianças, 
pessoas com deficiência, animais de estimação 
conduzidos por seus donos.  Para atender este objetivo 
devem ter largura apropriada, maior que seis metros, 
como em várias cidades no exterior, para suportar 
bancos, floreiras, os pisos táteis, espaço livre de 
circulação, espaço para entrada nos edifícios e lojas e 
espaço para mobiliário com desenho universal e 
arborização/gramado. A seguir, bons exemplos: 



Bogotá 

 



5ª Ave – NY 

Largura das Calçadas 

c/ + de 10 metros,  

Proporcionando espaço 

de qualidade para a 

circulação do 

 cidadão-pedestre 



5ª Avenida – Nova York 

Mobiliário (bancos , floreiras, etc) próximo ao meio-fio p/ não prejudicar a  

circulação dos pedestres na calçada 



5ª Avenida – Nova York 

Vitrines com tema (loja de brinquedos), à direita, encantam quem circula 

 



5ª Ave NY – Amplas calçadas com mobiliário junto ao meio-fio 

Vias de veículos também amplas 



Extensa largura da Calçada - 5ª Ave  - Central Park ao fundo  

Agradável ir até o Central Park pela 5ª Ave apreciando  a arte das vitrines: 

É possível fazer o mesmo em Florianópolis na Av. Othon G. D’Eça. 



É possível dar o mesmo tratamento da 5ª Avenida, em NY, para a 

Avenida Othon da Gama D’Eça, em Florianópolis, promovendo o 

alargamento das calçadas e fazendo no espaço térreo (loja e 

sobreloja) dos prédios as amplas vitrines temáticas, as quais irão 

sendo apreciadas pelo turista e pela população local, ao longo da 

caminhada por esta avenida, até o nosso futuro Parque Central, na 

àrea onde está localizada atualmente: 1) a 14ª Brigada de 

Infantaria Motorizada do Exército na Rua Bocaiúva e 2) o imóvel na 

esquina das Ruas Trompowski e Bocaiúva. Ali também existem 

belos e antigos casarões que podem ser aproveitados para Museu, 

Prefeitura, ou outro tipo de uso público que ficaria muito bem 

localizado  nesta arborizada àrea de Parque aberto à população, 

como acontece em cidades no exterior (ex: San Francisco-CA; 

Buenos Aires-Argentina, Europa), que dão uso público aos seus 

casarões e mantém grandes àreas de Parques Públicos, à 

exemplo do Hyde Park de Londres e Central Park de Nova York. 



Vitrines de griffe bem elaboradas e amplas atraem os olhares – 5ª Ave 



Criatividade nas lojas – 5ª Ave 



Fachadas das vitrines com alturas elevadas e envidraçadas, com o tema 

em evidência. 

Atração para quem passa na rua.   



Vitrines de griffes de luxo elaboradas com arte e criatividade ao longo da  

5ª Avenue – NY  



Nova York - EUA 

5ª Avenida 

Central Park 



Florianópolis – SC 

Futuro Parque Central = Atualmente Exército/Adjacências Bocaiúva  

Av. Othon Gama D’Eça 

Futuro Parque Central 



     Estas medidas melhoram a auto-estima da população e 

daqueles que nos visitam, que podem apreciar e viver a cidade. 

As melhorias promovem a socialização e a inclusão social.  

     Existe também carência de área verde em área urbana na 

nossa cidade, sendo recomendado pela Organização Mundial 

Saúde (OMS) 12 m²  área verde urbana/ habitante. No entanto, a 

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) 

recomenda 15 m²/hab. Para confirmar esta carência basta a 

observação da vista aérea, em qualquer mapa Google de uma 

das inúmeras regiões de nossa cidade tal como área central, 

Campeche ou outras regiões. 

     As áreas verdes em área urbana são as áreas de Praças, 

Parques mais próximas da população e utilizadas por esta. Não 

entram as àreas de preservação permanente dos morros neste 

cômputo. 

 



Lagoa da Conceição – Amplo alargamento de calçadas destinado a 
pedestres contemplando bancos, acessibilidade, floreiras, arborização, 
gramado, no espaço onde atualmente veículos estacionam 

 

Futuro alargamento da calçada, nos trechos tracejados _._ 

trecho 1 e 2 -  alarg. no atual estacionamento de veículos 

1 

2 

Praça Bento 

Silvério 

Região de cafés e bares Remoção destas edificações 

da orla p/ manter paisagem 



Av. Afonso Delambert Neto (trecho 1 do slide anterior)– Lagoa da 

Conceição  - Situação atual 

 



Miami  - As Ciclofaixas (qdo existem) são na própria via junto aos veículos, 
devido a bicicleta ser um meio de transporte. Não é seguro compartilhar 
ciclofaixas  com pedestres nas calçadas por ali transitarem idosos, crianças, 
pets, pessoas com deficiência física e visual e pedestres desatentos. 



Calçadas regulares, largas e  acessíveis – Mobiliários junto ao meio-fio 

Ocean Drive - Miami 



San Francisco CA – esquinas acessíveis que levam à Praça 



Extensa largura das calçadas – Embelezamento c/ árvores e flores nos postes 

Coconut Grove - Florida 



San Francisco – EUA - Extensas Calçadas + de 10 m largura com: 

Espaço p/ entrar nas lojas, p/ circulação centro e mobiliário próx. meio-fio 

grelha 



Detalhe da grelha na calçada para a irrigação da árvore, no nível do passeio.  

Desta forma, as raízes não afloram, quebrando o pavimento. 



Av. Isidora Goyenechea – Santiago do Chile 

Mobiliário junto ao meio-fio, passeio bastante largo, arborização, 

bancos 



Av. Isidora Goyenechea – Chile 

Grandes espaços que promovem integração entre os habitantes da  

cidade, causando grande bem-estar físico (ato de caminhar) e mental 

(contato com natureza, ar livre, outras pessoas, animais, pássaros)  



Av. Isidora Goyenechea - Chile 
20 bancos pintados por artistas na Av. Isidora Goyenechea 

A arte democratizada nas ruas em apropriados locais de 

descanso. 



Bancos na rua 

 

 

  Av. Isid. Goyenechea  

               Chile 



Av. Isidora Goyenechea - É uma rua de 8 quadras com vários restaurantes,  

cafés e bares,  além dos prédios de escritórios. Há banquinhos ao longo de  

toda sua extensão e também 2 praças bem arborizadas no caminho. 



 

 

Santiago do Chile 

Bairro Bellavista 

Mosaico de artista na calçada 

Arborização 



 

 

 

Santiago do Chile 

Bairro Bellavista 

Mosaico de artista na calçada 

 

  



     O Código de Trânsito Brasileiro elege o Pedestre como 

prioridade dentre todos aqueles que circulam no trânsito em 

virtude de ser o mais frágil, portanto, a cidade deve privilegiar, 

antes de mais nada, os espaços destinados a este. Os 

pedestres, ao circularem nas calçadas, são os que tem maior 

possibilidade, entre aqueles que circulam no trânsito, de 

interagir entre si, visto que os demais (veículos, bicicletas) 

estão apenas de passagem, pois são meios de  transporte. Esta 

integração entre os habitantes da cidade junto com o ato de 

caminhar é algo que traz bem estar tanto físico como mental. O 

ato de caminhar é, segundo especialistas da área médica, um 

dos exercícios mais completos para o corpo humano. O bem-

estar mental é obtido pelo fato de poder circular/permanecer em 

espaços bem projetados que levam o indivíduo ao relaxamento 

do stress, aproximam do contato com a natureza e convívio 

com outras pessoas. Esta socialização pode acontecer nas 

seguintes situações em praças, nas calçadas:  

  



 

 

        Esta socialização pode acontecer nas seguintes situações 
em praças, nas calçadas:  

         - Quando a pessoa leva o seu animal de estimação para o 
passeio, e encontra outros proprietários e trocam idéias. Sabe-
se que, hoje em dia, a maioria das famílias integra no seu seio, 
pelo menos um animal de estimação, que é tratado como 
membro.  O gramado na calçada também poderá ser utilizado 
pelo pet e recolhido em embalagens plásticas gratuitas, 
penduradas em suportes verticais;  

          - Quando idosos podem caminhar nas calçadas acessíveis e 
encontrar outras pessoas. Atualmente há um grande nº de 
idosos nas cidades, pois estão vivendo mais. 

          - Pessoas com deficiência podem utilizar todo mobiliário 
(bancos, lixeiras, floreiras, etc) com desenho universal (que 
atende à todos). Um dia todos nós teremos uma mobilidade 
reduzida, com o passar dos anos. 

          - Os turistas e os ‘locais’ podem apreciar e conhecer uma 
cidade melhor e seus costumes, caminhando agradavelmente 
pelas suas ruas. 

 



      Quando a pessoa leva o seu animal de estimação para o passeio, 
encontra outros proprietários e trocam idéias. Sabe-se que, hoje em 
dia, a maioria das famílias integra no seu seio, pelo menos um animal 
de estimação, que é tratado como um membro da mesma. C. Park, NY 



                   Agradável momento de lazer no Central Park - NY 

 



Quando idosos podem 

caminhar nas calçadas 

acessíveis e encontrar outras 

pessoas, há uma melhora na 

sua qualidade de vida. 

Atualmente há um grande nº de 

idosos nas cidades, pois estão 

vivendo mais. 

Devemos tornar os espaços 

públicos (ruas, praças) em 

agradáveis locais de 

convivência. Para isto os 

logradouros públicos devem 

promover a inclusão com 

rampas acessíveis, sinalização 

tátil e mobiliário adaptado à 

pessoas obesas, idosas, 

pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida. Deve 

haver também ornamentação da 

paisagem c/ flores e àrvores, 

trazendo a natureza para perto, 

o que faz ‘bem à alma’. 

 

 



Av. Champs Elyssés – Paris 
As calçadas são extremamente largas, permitindo ao pedestre entrar e sair  

das lojas, circulação livre no meio e mobiliário (árvores, bancos, postes,  

lixeiras, etc) na faixa próxima ao meio-fio. Isto gera conforto e bem-estar. 



 

 

 

 

Av. Champs Elyssés 

Paris 

Largura adequada a  

circulação pedestres,  

local p/ descanso, 

árvores trazem  

a natureza para perto. 



Paris 

Vitrines de griffes de luxo trazem beleza e criatividade às ruas 



Avenida Trompowski – Florianópolis - SC 
Uma das mais belas da cidade em função das árvores preservadas 



Av. Trompowski –  Considerada uma das mais belas de Florianópolis,  

em função da sua arborização, comprovando que o verde traz bem-estar físico 

e mental às pessoas. As calçadas estão se tornando acessíveis. 



Flórida 

Valorização das avenidas com belas àrvores eleva o nível da qualidade de vida 



Nova York - EUA 

Espaço verde para 

pedestres, simulando 

àrvores  (pintura dos 

círculos verdes) para maior 

contato com a ‘natureza’. 

Melhoria da qualidade de 

vida dos visitantes e 

moradores da cidade. Até 

pássaros para completar a 

idéia de ‘àrea verde’, o que 

promove bem-estar físico e 

mental da população. 



Praça Getúlio Vargas – Fpolis - SC 

Preservar nossos casarios  transforma Florianópolis em  

uma cidade agrádavel que valoriza a história e a cultura.  



Av. Santa Fé – Buenos Aires 

Arborização colorida, uma das principais avenidas de Buenos Aires  

conhecida  como Avenida da Moda e pela sua arquitetura com forte  

influência de Paris 



Av. Santa Fé – Buenos Aires 

Cafés, arborização proporciona vida à cidade 



Bairro João Paulo – Fpolis – SC 

Calçadas como devem ser : mais de seis metros largura, faixa de grama, que 
pode ser utilizado pelos pets e recolhidas. Sinalização Tátil deve ser corrigida 



Bairro João Paulo – Fpolis – SC 

Calçadas como devem ser : mais de seis metros largura 

* A sinalização tátil do local deve ser melhorada 



Av. Beira-Mar Norte – Fpolis – SC  

Espaço amplo p/ circulação dos pedestres, bancos p/ descanso,  

presença de verde em toda a extensão da calçada. Acessibilidade. 



Av. Beira-Mar Norte – Florianópolis 

Acessibilidade, banco ‘democrático’, área com paisagismo, 

calçadas com seis metros de largura  



 
Rua Vidal Ramos – Fpolis 

 

Acessibilidade  

Mobiliário c/ desenho universal 

      A lixeira, floreira tem o 

mesmo volume até a base, 

a qual é tocada e percebida 

pelo deficiente visual, 

através da bengala, ao 

contrário de um objeto em 

balanço.  

Design da publicidade das 

lojas, vitrines e marquises  

Cores padronizadas na 

pavimentação 



Os bancos devem ser sinalizados p/ pessoa com deficiência visual 



Rua Esteves Junior –  Florianópolis 

Proposta de alargamento das calçadas e projeto de acessibilidade para a 
rua, retirando estacionamento rotativo à 45° neste trecho 



Rua Esteves Junior –  Fpolis – Colégio Estadual Henrique Stodieck 

Proposta de alargamento e acessibilidade das calçadas, que forma um dente  

na via, neste trecho, retirando estacionamento rotativo do outro lado da rua 



Rua Esteves Junior –  Florianópolis 

Proposta de alargamento e acessibilidade, alargando também em 

frente ao muro no local, retirando estacionamentos e postes. 



Rua Esteves Junior –  Florianópolis  

Calçada já foi alargada neste trecho, contemplada com projeto de  

acessibilidade e a fachada do prédio ao lado traz arte e cor à rua 


