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Introdução 

As calçadas de qualquer cidade brasileira representam hoje um desafio. 

Com a urbanização das cidades e a priorização do automóvel como meio de 

transporte urbano, os espaços voltados para os pedestres foram perdendo seu valor, 

trazendo enorme risco aos que precisam caminhar nas calçadas.  

Atualmente, para que uma cidade se torne mais humana, acessível e segura, faz-se 

urgente garantir a proteção das pessoas, eliminando-se os obstáculos que impedem a 

sua circulação na cidade com acessibilidade, autonomia e conforto. 

De um lado, a calçada é um espaço público usado diariamente por todos os tipos de 

pessoas. Do outro, na maior parte das vezes, é privado. É o dono do imóvel o 

responsável pela conservação do pavimento entre a rua e sua casa ou comércio. 

A atribuição de definir como deve ser a calçada e fiscalizá-la é do Poder Público. 

Entretanto, é preciso que cidadão e Municipalidade se vejam como co-responsáveis e 

colaboradores mútuos nesta empreitada.  

Entre os pontos destacados como essenciais para boas calçadas, estão os 

pavimentos bem nivelados, sem degraus, sem buracos e com rampas de acesso para 

cadeiras de rodas. Também é muito importante que as calçadas sejam 

suficientemente largas, protegidas por árvores para o conforto de quem caminha sob o 

sol, bem iluminadas à noite e com faixa para implantação de mobiliário urbano de 

forma organizada.  

A transformação destes espaços, já consolidados na malha urbana, não é um 

processo fácil e imediato. É preciso um trabalho intenso de sensibilização e formação 

de parcerias. É imprescindível a cumplicidade e co-responsabilidade da sociedade. 

Hoje, no Brasil e no mundo, há experiências que são inspiração e mostram que é 

possível, de forma compartilhada, cuidar melhor das calçadas de nossas cidades. 

A proposta traz o esboço de uma idéia piloto para Aracaju, com base em cases 

comprovados de sucesso, adaptados à nossa realidade e estrutura municipal. 

Conceitos e Princípios do Projeto 

O presente projeto está pautado em alguns conceitos e princípios caros para a gestão 

pública de Aracaju atualmente: inovação, intersetorialidade, cidade humana, inclusão 

social e sustentabilidade. 
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O primeiro conceito é a Inovação, que deve ser entendida como o aumento do padrão 

de qualidade de uma política pública através da geração de mudanças claras no modo 

de agir. Inovar é desafiar o que é feito rotineiramente e introduzir novas lógicas de 

ação para resolver antigos problemas e enfrentar novos. É isso que se pretende aqui: 

resolver um problema antigo com vontade e criatividade. 

Outra agenda importante na atual gestão é a prática da Intersetorialidade. Ninguém 

faz nada sozinho, principalmente na gestão pública, e é preciso que o incentivo às 

Secretarias Municipais de “sair da caixinha” e se relacionar de forma organizada seja 

uma prática constante. Este projeto só será possível sair do papel com a sinergia das 

forças das Secretarias envolvidas. 

Alguns princípios fundamentais que norteiam a idéia aqui exposta são Inclusão Social 

e Cidade Humana. Não se faz uma cidade humana, sem que se busque proporcionar 

perspectivas de vidas a quem mais precisa, promovendo-se a inclusão social. Além 

disso, promover uma cidade em que os espaços públicos sejam voltados a todos, sem 

exceção, com calçadas democráticas para mulheres, idosos, crianças, pessoas com 

deficiência, etc, calçadas que garantem vida e segurança nas ruas, dignidade, 

Qualidade de Vida. 

Também se destaca aqui o conceito de Sustentabilidade, tanto ambiental como 

econômica. Calçadas amplas, em que o verde tenha lugar e seja incentivado para 

sombrear e amenizar nosso clima tão quente, permita criar áreas permeáveis para 

evitar alagamentos, e que sirvam como filtro para poluição do ar e sonora, são 

fundamentais para uma cidade sustentável ambientalmente. Do ponto de vista 

econômico, a proposta com o viés do compartilhamento de responsabilidades, faz com 

que a proposta não traga ônus excessivo nem para o Poder Público, nem para a 

população. Todos ganham. 

Para finalizar, é preciso destacar que o projeto está contemplado nos 5 Focos 

Estratégicos do Planejamento Estratégico de Aracaju, como se pode observar: 
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podendo ser mais especificamente sentido em 9 dos 49 Projetos: 04 – Aracaju Segura, 

06 – Plano Diretor de Aracaju; 08 – Melhoria da Infra-estrutura e Acessibilidade dos 

Bairros da Cidade; 09 – Iluminação Pública Inteligente; 11 – Mobilidade Urbana 

Inteligente; 13 – Aracaju Sustentável; 19 – Venha Sentir Aracaju; 24 – Revitalização do 

Centro Histórico; 35 – Proteção Social Especial do SUAS.  

Objetivo do Projeto 

Tendo-se como inspiração projetos que já existem em várias cidades como São José 

dos Campos, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre, Juiz de Fora, etc, propõe-se aqui o 

Projeto Piloto de uma Calçada Ideal (conceito já internalizado por teóricos de 

urbanismo) a ser implementado em trechos de uma rua do Centro de Aracaju, a 

ser escolhida estrategicamente, que tenha apelo comercial e turístico, constituindo-se 

um marco simbólico inicial na melhoria das calçadas de Aracaju.  

A confecção destas calçadas deverá ser realizada, de forma remunerada, por nossos 

usuários selecionados do Centro Pop (pessoas em situação de rua) que deverão ser 

capacitados e, assim, aprenderem um novo ofício e se tornarem especialistas como 

“calceteiros” para futuras demandas. 

Uma Calçada Ideal é aquela que é larga, com faixa livre para circulação, é nivelada 

sem obstáculos, tem piso apropriado, é acessível (rampas e piso tátil), possui 

iluminação com altura apropriada ao pedestre, é sombreada com vegetação adequada 

ao meio urbano, conta com faixa de serviço, com pontos de descanso e atração 

(bancos e outros mobiliários urbanos), trazendo vida e segurança aos usuários. 

 

O Projeto pauta-se na possibilidade de uma parceria público privada, onde os 

proprietários dos imóveis cujas calçadas vão ser regularizadas são sensibilizados 
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quanto à importância da melhoria de suas calçadas para o seu negócio e para a 

cidade, e fazem a aquisição dos materiais necessários para o trecho correspondente à 

frente do seu lote e contratam a mão de obra formada pela Prefeitura, por um valor a 

baixo custo padrão, estudado pelo Poder Público. A Prefeitura, por sua vez, deverá 

criar uma lei das calçadas, elaborar os projetos, formar os calceteiros e fiscalizar as 

obras, conforme os padrões estabelecidos, ajudando os proprietários dos imóveis no 

que for necessário. Os proprietários que fazem a adesão, contarão com descontos no 

IPTU no ano subseqüente. (Maior detalhamento do processo a seguir).  

Para que este Projeto possa ser implementado, sugere-se os seguintes passos. 

1º Passo: Legislação 

O primeiro passo é a criação de um marco legal que regulamente os novos padrões 

das calçadas no Município, segundo normas de segurança e acessibilidade e dentro 

da realidade da nossa comunidade. A Lei das Calçadas deve prever aspectos como as 

medidas, materiais, cores, estilos e variações permitidas. A implementação deste tipo 

de lei já é bastante difundida em muitos municípios brasileiros que podem servir de 

referência e inspiração.  

2º Passo: Seleção do Público Alvo - Calceteiros 

Uma população em situação de rua pode ser definida como um grupo populacional 

heterogêneo que tem em comum a pobreza, vínculos familiares fragilizados ou 

interrompidos, vivência de um processo de desfiliação social pela ausência de trabalho 

assalariado e das proteções derivadas ou dependentes dessa forma de trabalho, sem 

moradia convencional regular e tendo a rua como espaço de moradia e sustento.  

Em Aracaju, num levantamento recente realizado, através de abordagem social da 

Secretaria de Assistência Social, em 2017 e 2018, apurou-se que existem em torno de 

274 pessoas nesta situação. Com relação ao perfil etário das pessoas em situação de 

rua, a grande maioria, ou seja, 226 indivíduos têm idade entre 18 a 59 anos. Com 

relação ao sexo, a grande maioria é de homens, eles são 186, o que representa 

67,64% do total. 
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Perfil das pessoas em situação de rua de Aracaju 

 
Fonte: SEMFAS/Aracaju (2018). 

 

O acesso a trabalho e renda é um dos maiores problemas enfrentados por estas 

pessoas. Devido à situação de extrema vulnerabilidade, não conseguem exercer sua 

cidadania ficando sujeitos à informalidade, trabalho precário e muitas vezes 

mendicância. 

O Centro Pop, equipamento socioassistencial da Proteção Social Especial de Aracaju, 

faz atendimento a boa parte deste público, com atividades diversas, 

acompanhamentos e encaminhamentos a outros serviços, quando necessário. Para 

este projeto, a equipe responsável pelo Centro Pop faria a seleção de usuários destes 

serviços, verificando a saúde física e mental, as aptidões necessárias e existentes e a 

disponibilidade de participar do Projeto, encaminhando, então, para a capacitação na 

profissão de Calceteiros – construtores de calçadas de Aracaju. 

3º Passo: Intersetorialidade Secretarias 

Implantar novas calçadas é uma tarefa que dependerá de diversos agentes, não 

apenas dentro do corpo administrativo do Município, mas, também, junto aos 

moradores, comerciantes, associações, etc. Todos estarão, em maior ou menor grau, 

envolvidos no processo. Por isso, é fundamental que parcerias sejam firmadas no 

sentido de viabilizar as mudanças que estão por vir.  

Boa parte da administração municipal deverá estar envolvida. Alguns exemplos: 

SEMICT – Realiza estudos de demanda e seleciona a rua no Centro de Aracaju que 

receberá a primeira intervenção. Os estudos devem contemplar alguns critérios como 

tamanho do fluxo de pedestres, intensidade do movimento comercial, gravidade do 

estado das calçadas, presença de turistas, adesão dos proprietários dos imóveis 

adjacentes, etc. 
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SMTT e SEPLOG - Desenvolvem projetos de tipologias de padrões de calçadas a 

serem seguidos em diferentes áreas da cidade, conforme o tipo de rua, largura 

existente da calçada, etc. Pode promover também concurso de idéias junto a 

arquitetos e estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Aracaju. 

SEMFAS – Como já mencionado no passo anterior, seleciona e monitora as ações de 

formação dos usuários do Centro Pop. 

FUNDAT (com apoio técnico da Emurb) – Em conjunto com empresas parceiras da 

construção civil, coordenam a ação da formação de “Calceteiros” de Aracaju, que 

farão os serviços de construção e manutenção das calçadas. 

SEMA – Define as premissas de um projeto integrado de Arborização com o padrão 

das Calçadas e ajuda na formação complementar de paisagismo aos Calceteiros.  

SECOM – Desenvolve a Campanha da Calçada Humana, de forma a sensibilizar toda 

a cidade sobre a importância da adesão e implantação deste projeto. 

SEMFAZ – Realiza estudo de desconto de IPTU para os imóveis cujos proprietários 

aderiram ao Projeto. 

 
4º PASSO: Execução 

Depois da Prefeitura, tendo providenciado sua parte, ter realizado as devidas visitas e 

orientações, os moradores então devem fazer a sua parte: com o projeto e a 

especificação de materiais em mãos, compram materiais e pagam a mão de obra dos 

calceteiros. 

A Prefeitura pode sensibilizar e negociar com empresas parceiras que fornecem 

material para as calçadas para oferecerem aos cidadãos que fizerem a adesão 

condições especiais em prazos, preços e formas de pagamento, estimuladas pela 

concorrência e pela procura gerada. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=T9FpJcXgkENyVM&tbnid=iHlweUIXHRWmAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cm-sjm.pt/4827&ei=GrCHUZCaHIjU9ASG3oDACQ&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFA6F5kRwnMyKk2PGpLP0FEWtDf_Q&ust=1367933216869351
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5º PASSO: Fiscalização 
A manutenção das calçadas executadas deve ser garantida. A Prefeitura, 

constantemente, deve verificar se não houve qualquer tipo de alteração em relação ao 

projeto aprovado conforme a nova lei. A correta manutenção pode vir a garantir 

sucessivamente os descontos concedidos de IPTU. 

 

 Fiscais da Secretaria Municipal de Obras e Viação vistoriam as condições das calçadas do 

bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (RS). Adesivo azul representa calçada conservada. 

IImmaaggeennss  ddee  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ddee  TTiippoollooggiiaass  ddee  CCaallççaaddaass  

 

 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/porto-alegre.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aVQmi8CDein0dM&tbnid=Qv4gySEJOux40M:&ved=0CAUQjRw&url=http://poloservicos.wordpress.com/2009/02/20/manutencao-da-calcada-e-responsabilidade-do-proprietario-do-imovel/&ei=EAOEUcqENY_a8ASO64D4Bg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNHbD3Jxf04opdoqUSlhKl77K8kGxw&ust=1367692416315714
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aVQmi8CDein0dM&tbnid=Qv4gySEJOux40M:&ved=0CAUQjRw&url=http://poloservicos.wordpress.com/2009/02/20/manutencao-da-calcada-e-responsabilidade-do-proprietario-do-imovel/&ei=EAOEUcqENY_a8ASO64D4Bg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNHbD3Jxf04opdoqUSlhKl77K8kGxw&ust=1367692416315714
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KEJThy2xPDlrTM&tbnid=GiSM1Lhv0AT_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cetspeducacao.blogspot.com/2012/05/passeio-livre-conheca-as-regras-para.html&ei=Tw6EUYeyFoS09QSI_YGAAg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNHuIpX7ogg-2bgOM_VoIstdBfYfJg&ust=1367695270888798
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uMMImMDQ0P-hdM&tbnid=-UoHjum2-1TtJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gfboloni.blogspot.com/2012/04/calcada-livre-em-sao-paulo.html&ei=Kw-EUc-MEoie9QSa-ICQDQ&psig=AFQjCNHs87Gw8D1MC4UGvUttC5Fw96GIvA&ust=1367695487833606
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8-49OrzZ_byOsM&tbnid=IdJbVjNbFlxegM:&ved=0CAUQjRw&url=http://goldaarquitetura.blogspot.com/2012/06/acessibilidade-para-copa-guardioes-das.html&ei=oaKHUdmDPYHe8wSclIHgDQ&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KEJThy2xPDlrTM&tbnid=GiSM1Lhv0AT_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cetspeducacao.blogspot.com/2012/05/passeio-livre-conheca-as-regras-para.html&ei=Tw6EUYeyFoS09QSI_YGAAg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNHuIpX7ogg-2bgOM_VoIstdBfYfJg&ust=1367695270888798
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uMMImMDQ0P-hdM&tbnid=-UoHjum2-1TtJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gfboloni.blogspot.com/2012/04/calcada-livre-em-sao-paulo.html&ei=Kw-EUc-MEoie9QSa-ICQDQ&psig=AFQjCNHs87Gw8D1MC4UGvUttC5Fw96GIvA&ust=1367695487833606
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8-49OrzZ_byOsM&tbnid=IdJbVjNbFlxegM:&ved=0CAUQjRw&url=http://goldaarquitetura.blogspot.com/2012/06/acessibilidade-para-copa-guardioes-das.html&ei=oaKHUdmDPYHe8wSclIHgDQ&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KEJThy2xPDlrTM&tbnid=GiSM1Lhv0AT_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cetspeducacao.blogspot.com/2012/05/passeio-livre-conheca-as-regras-para.html&ei=Tw6EUYeyFoS09QSI_YGAAg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNHuIpX7ogg-2bgOM_VoIstdBfYfJg&ust=1367695270888798
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uMMImMDQ0P-hdM&tbnid=-UoHjum2-1TtJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gfboloni.blogspot.com/2012/04/calcada-livre-em-sao-paulo.html&ei=Kw-EUc-MEoie9QSa-ICQDQ&psig=AFQjCNHs87Gw8D1MC4UGvUttC5Fw96GIvA&ust=1367695487833606
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8-49OrzZ_byOsM&tbnid=IdJbVjNbFlxegM:&ved=0CAUQjRw&url=http://goldaarquitetura.blogspot.com/2012/06/acessibilidade-para-copa-guardioes-das.html&ei=oaKHUdmDPYHe8wSclIHgDQ&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KEJThy2xPDlrTM&tbnid=GiSM1Lhv0AT_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cetspeducacao.blogspot.com/2012/05/passeio-livre-conheca-as-regras-para.html&ei=Tw6EUYeyFoS09QSI_YGAAg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNHuIpX7ogg-2bgOM_VoIstdBfYfJg&ust=1367695270888798
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uMMImMDQ0P-hdM&tbnid=-UoHjum2-1TtJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gfboloni.blogspot.com/2012/04/calcada-livre-em-sao-paulo.html&ei=Kw-EUc-MEoie9QSa-ICQDQ&psig=AFQjCNHs87Gw8D1MC4UGvUttC5Fw96GIvA&ust=1367695487833606
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8-49OrzZ_byOsM&tbnid=IdJbVjNbFlxegM:&ved=0CAUQjRw&url=http://goldaarquitetura.blogspot.com/2012/06/acessibilidade-para-copa-guardioes-das.html&ei=oaKHUdmDPYHe8wSclIHgDQ&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
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CCoonncclluussããoo  

Um projeto como este exige uma coordenação comprometida com os resultados. As 

Secretarias envolvidas precisam designar técnicos que “vistam” a camisa e encarem 

este desafio com muita perseverança. Não é fácil mudar uma cultura de décadas de 

culto ao automóvel, convencer a iniciativa privada a ser parceira do Poder Público, e a 

fazer com que a administração pública, através de suas Secretarias, trabalhe de forma 

integrada e colaborativa. 

Entretanto, o Planejamento Estratégico de Aracaju, hoje uma realidade no dia a dia 

dos gestores municipais, fez com que se internalizasse, ao menos, a necessidade de 

se olhar os problemas de forma conjunta e buscar soluções criativas. Daí, a se 

concretizar uma ação de forma coordenada, bem planejada e bem comunicada à 

sociedade, exigirá menos esforços. 

O fato é que a melhoria das calçadas é um sonho compartilhado em todo o mundo e 

as experiências mais recentes demonstram que é possível. 

Aracaju, que busca de forma comprometida e incansável, voltar a ser a cidade da 

Qualidade de Vida, não pode ficar fora deste sonho. Uma Cidade Humana, Inteligente 

e Criativa merece e pode ter espaços públicos mais democráticos, justos e humanos. 
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CCaassoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo  

   

Além de embelezar a cidade, o Programa Passeio Livre de São Paulo possibilitou a 

inclusão social de muitos paulistanos. Para viabilizar as transformações propostas a 

Prefeitura fez um treinamento com seus funcionários e também com pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Assim, uma parcela dos calceteiros responsáveis 

pela reforma de calçadas de prédios públicos em toda a cidade são albergados, 

formados pelo SENAI. 

Alguns albergados foram selecionados e capacitados pelo SENAI e ABCP, em 

convênio com a Prefeitura, formando-se profissionais calceteiros. Cidadãos 

desempregados da capital também são recrutados para esta profissionalização. 

"Dando o bom exemplo" 

A Prefeitura da cidade de São Paulo está dando o exemplo, arrumando as calçadas de 

diversos prédios públicos e vias estruturais em toda a cidade. 

Desde o lançamento do Programa Passeio Livre, em maio de 2005, foram reformadas 

mais de 300.000 m² de calçadas de ruas, escolas, bibliotecas, praças e cemitérios.  

O padrão utilizado é predominantemente o piso intertravado, nas cores vermelha e 

cinza, delimitando as faixas exigidas pelas novas regras também são utilizados o 

ladrilho hidraúlico e o cimento moldado no local. 
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PPáággiinnaass  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ddee  SSããoo  PPaauulloo  ssoobbrree  aass  CCaallççaaddaass::  
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Programa em Porto Alegre:           

O projeto Minha Calçada é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre que visa 

revitalizar as calçadas da cidade e conscientizar os cidadãos sobre as suas 

responsabilidades no processo de conservação dos passeios públicos. É um projeto 

especial prioritário de Governo e está inserido no programa Cidade Integrada. 

Além de determinar a reforma das calçadas de competência do poder público, o 

projeto estabelece novos prazos, procedimentos e até mesmo financiamentos para 

que cada cidadão, indústria, comércio e entidades possam cumprir com seu dever de 

manter os passeios em boas condições de utilização. 

O Minha Calçada conta com a parceria do Ministério Público, por meio do projeto 

Andanças, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Sindilojas, Sindpoa, Crea, 

Orçamento Participativo, Banrisul, Setcergs, Associação dos Bancos do Estado, 

Associação dos Carros Fortes, CEEE e concessionárias que utilizam redes 

subterrâneas. 

          

Selo Colado na Fachada do Imóvel que melhorou sua Calçada  ee  Cartaz Distribuído na Cidade  

 

 

http://www.eucurtoeucuido.com.br/site/acoes_calcadas.php#oque
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQKxvz6dHBIXMM&tbnid=XxjXhxfZWobEwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eucurtoeucuido.com.br/site/acoes_calcadas.php&ei=dKGHUePrMpDY9QT11YDoCg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQKxvz6dHBIXMM&tbnid=XxjXhxfZWobEwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eucurtoeucuido.com.br/site/acoes_calcadas.php&ei=dKGHUePrMpDY9QT11YDoCg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQKxvz6dHBIXMM&tbnid=XxjXhxfZWobEwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eucurtoeucuido.com.br/site/acoes_calcadas.php&ei=dKGHUePrMpDY9QT11YDoCg&bvm=bv.45960087,d.dmQ&psig=AFQjCNFe8qhbvsYgzzmrut1o21x5VpZSwA&ust=1367929559399818
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Parceria com a WRI Brasil Cidades Sustentáveis 
Uma possibilidade para Aracaju 

O WRI Brasil Cidades Sustentáveis faz parte do WRI Ross Center for Sustainable 

Cities, uma rede global com escritórios nos Estados Unidos, México, Índia, Turquia e 

China. O WRI Brasil Cidades Sustentáveis auxilia governos e empresas no 

desenvolvimento e implantação de soluções sustentáveis para os problemas de 

mobilidade e desenvolvimento urbano nas cidades brasileiras. Possui Termos de 

Cooperação Técnica assinados com mais de 15 cidades, entre elas Rio de Janeiro 

(RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). 

Projeto Ruas Completas 

Este projeto tem o objetivo de mudar o paradigma de desenho viário do último século 

e ainda em prática no Brasil, baseado em soluções para o tráfego de veículos e não 

para o uso das pessoas. O conceito de Ruas Completas foi concebido para influenciar 

o poder público a levar em consideração outros aspectos no momento de planejar os 

perfis viários de uma cidade. Uma rua se torna mais completa quando há uma 

distribuição mais democrática do espaço e segurança para todos os usuários. 

Para iniciar o processo de disseminação e entendimento do conceito de Ruas 

Completas pelo país, o WRI Brasil formou, em parceria com a Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP), a Rede Nacional Para a Mobilidade de Baixo Carbono, composta por 

10 cidades brasileiras e o Distrito Federal. Cada uma delas selecionou uma rua para 

receber um projeto piloto sob a ótica das Ruas Completas. Alguns municípios, 

inclusive, já estão trabalhando na implementação. O WRI Brasil oferece apoio técnico 

às cidades, contribuindo para que os projetos saiam do papel. 

 

Av.Santos Dumont, em Belo Horizonte, prioriza pedestres, ciclistas e o transporte coletivo 
(Foto:WRI Brasil) 

     


