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RESUMO

O bairro da Barra da Tijuca começou a se desenvolver urbanisticamente a partir da década de 1950 e, mais intensamente, após o “Plano Piloto 
para a urbanização da baixada compreendida entre Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá” elaborado em 1969 pelo arquiteto-
urbanista Lúcio Costa. O Plano Piloto foi um projeto modernista, que utilizava conceitos estabelecidos na Carta de Atenas, com um eixo 
rodoviário estruturante para a circulação. O principal meio de transporte seria o automóvel que trafegaria livremente, sem interrupções. Quando 
Lúcio Costa elabora o Plano Piloto, algumas áreas da Barra da Tijuca ─ como o Jardim Oceânico ─ já tinham iniciado o processo de ocupação do 
território. O planejamento desses locais, desenvolvidos a partir do Plano de Diretrizes para vias arteriais na planície de Jacarepaguá da década de 
50, apresentava características semelhantes ao dos bairros da zona sul do Rio de Janeiro, com influências dos conceitos das cidades-jardim. 
Posteriormente, o Plano de Diretrizes foi revogado pelo projeto de Lucio Costa e o bairro adquiriu trechos com configurações espaciais distintas, 
tendo como marco divisório o Plano de 1969. Esse trabalho pretende avaliar o deslocamento à pé dentro do bairro da Barra da Tijuca por 
intermédio da comparação entre duas áreas concebidas a partir de conceitos urbanísticos diferentes: o Jardim Oceânico e a área do entorno do  
cruzamento da Via 11 (atual Avenida Ayrton Senna) e a BR 101 (atual Avenida das Américas), onde hoje se localiza Terminal Alvorada, 
estabelecendo recortes territoriais semelhantes.  A intenção é identificar os elementos que podem determinar a qualidade de uma calçada, e 
consequentemente, a qualidade da mobilidade dentro de um bairro. O sistema de transportes de uma cidade inclui todos os meios de transporte 
utilizados pela população nos seus deslocamentos diários: as calçadas, as vias destinadas à circulação de veículos automotores, os trilhos 
destinados à circulação de trens, etc. Com poucas exceções, praticamente todos os deslocamentos incluem pelo menos um trecho percorrido a 
pé. Assim sendo, a rede de calçadas constitui elemento fundamental do sistema de transportes, que tem como função básica permitir que a 
população possa se locomover a pé com segurança entre os locais de realização das diversas atividades do cotidiano. Desta forma, a preocupação 
com a qualidade das calçadas pode garantir uma eficiência do sistema. Na primeira fase do projeto foi feita uma análise de todas as calçadas dos 
trechos citados, considerado o Índice de Qualidade das Calçadas ─ IQC baseado na tabela proposta pelos autores Ferreira e Sanches, em 2001 
com adaptações, que busca avaliar através dos tópicos: segurança, manutenção, largura efetiva, seguridade e conforto térmico, se as calçadas 
são adequadas. Foram numerados e fotografados todos os quarteirões das áreas pesquisadas e através da avaliação dos itens descritos e, criada 
uma tabela com notas para cada calçada. O resultado preliminar dos atributos próprios das calçadas indica que as do trecho do Jardim Oceânico 
obtiveram uma pontuação maior do que as do entorno do Terminal Alvorada. As calçadas do Jardim Oceânico obtiveram, no mínimo, nota 13 
(metade do valor máximo da tabela que é 25), enquanto somente 43% das calçadas do entorno do Terminal Alvorada alcançaram ou 
ultrapassaram esse valor. A próxima etapa do trabalho será diagnosticar a qualidade do entorno das calçadas por intermédio de atributos 
externos, tais como: hierarquia e largura das vias, altura das edificações, qualidade dos pavimentos térreos e o uso das edificações, a fim de 
verificar como esses elementos também influenciam diretamente na qualidade das mesmas. Com os dados levantados nas duas etapas será 
construída uma matriz de problemas e qualidades dos locais pesquisados para avaliação e organização das informações obtidas pelos 
diagnósticos, com o objetivo de extrair diretrizes para o planejamento de calçadas seguras e agradáveis.
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