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Sumário 

Este artigo objetiva identificar lacunas em mobilidade a pé, no conjunto de indicadores da série de normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, Cidades e comunidades sustentáveis (NBR ISO 37120:2021, 
37122:2020, 37123:2021), propondo incrementos aderentes à estrutura e aos critérios especificados. Realizou-se 
uma pesquisa exploratória, com pesquisas bibliográfica e documental, levantamento em bancos de dados públicos 
e elaboração de um modelo analítico para a construção dos indicadores. O principal resultado foi a proposição 
de três indicadores complementares e aprimoramentos em outros três, presentes nas normas, para que forneçam 
subsídios às políticas públicas correlatas, contribuindo para a mobilidade sustentável nas cidades. 
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1 INTRODUÇÃO  
O deslocamento a pé deve ser entendido e analisado a partir do conceito de caminhabilidade (walkability), onde 
se observa o espaço urbano sob a perspectiva do pedestre. Bradshaw foi um dos pioneiros a ser reconhecido na 
comunidade científica, apresentando e medindo a caminhabilidade [1]. Vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos, 
com algumas diferenças nas formas de categorizá-la, conforme seus autores [2], [3]. As categorias se resumem 
em: infraestrutura, acesso a bens e serviços, conforto e ambiência e atratividade. O deslocamento ativo, combinado 
com o transporte público coletivo nas cidades, é uma das formas de se enfrentar os grandes desafios da humanidade 
relacionados ao meio ambiente, em especial às mudanças climáticas. Eles se relacionam com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030), sobretudo: ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades; ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis; ODS 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 
impactos e; ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida no Brasil pela Lei 12.587, aborda a mobilidade nas 
perspectivas da equidade, sustentabilidade e participação da sociedade. Ela estabelece os Planos Municipais de 
Mobilidade, definindo diretrizes que priorizam os meios de transporte não motorizados e coletivos. A mobilidade 
ativa tem um papel fundamental para promover a inclusão social, o desenvolvimento urbano equitativo e o alcance 
da mobilidade urbana sustentável [4]. 40% dos brasileiros deslocam-se exclusivamente a pé e, somando-se os 
deslocamentos diários em transporte público com trechos adicionais a pé, chega-se a um total de 2⁄3 das viagens 
[5]. Apesar de sua relevância no Brasil, tomadores de decisão ainda consideram a mobilidade ativa como um sinal 
de atraso e não condizente com seus objetivos de crescimento econômico e competitividade, o que leva à prioridade 
de modos motorizados, ao invés de ativos, gerando adversidades como mortes decorrentes de colisões no trânsito 
e doenças ou complicações respiratórias (poluição atmosférica). Ademais, o transporte motorizado privado ocupa 
demasiadamente o espaço urbano (nas vias ou vagas de estacionamento), acarretando a degradação da vitalidade 
urbana [6]. As cidades consomem mais de dois terços da energia produzida no mundo e são responsáveis por mais 
de 70% do total global de emissões de CO2 [7]. No Brasil, o setor de energia responde por 21% do total de emissões 
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e os transportes correspondem a 49,1% desse montante [8]. Outro grande desafio das cidades é ofertar 
infraestrutura e serviços acessíveis e inclusivos nos transportes. O Brasil possui mais de 28 milhões de idosos 
(13% da população, que deverá dobrar nas próximas décadas) e 12,5 milhões (6,7% da população) entre pessoas 
com deficiência física e intelectual [9]. As desigualdades territoriais também são relevantes, dado que, em geral, 
pessoas com faixas de renda mais elevadas e melhores condições de vida têm mais chances de encontrar 
oportunidades de trabalho acessíveis a pé, em até 30 minutos [10]. A pandemia do novo coronavírus descortinou 
a frágil resiliência das cidades ao redor do mundo. A mobilidade urbana tem sido muito debatida, com estímulo à 
mobilidade ativa, como forma de se manter o distanciamento físico e evitar aglomerações [11]. No Brasil, a 
preferência por andar a pé nesse período subiu de 9% para 23% e, em São Paulo, a porcentagem de pessoas que 
realizam ao menos uma parte do seu trajeto a pé passou de 45%, em 2017, para 57%, em 2021 [12]. 

Sendo o meio de transporte urbano mais utilizado o a pé, este artigo parte do pressuposto da existência de lacunas 
sobre mobilidade a pé nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR ISO 37120:2021 
Desenvolvimento sustentável de comunidades: indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida [13], NBR 
ISO 37122:2020 Cidades e comunidades sustentáveis: indicadores para cidades inteligentes [14]e NBR ISO  
37123:2021 Cidades e comunidades sustentáveis: indicadores para cidades resilientes [15]. Elas fornecem 
indicadores padronizados, que definem o que e como medir nas cidades, para que se avaliem os seus desempenhos 
ao longo do tempo e se viabilizem comparações com outras cidades, nos quesitos serviços urbanos e qualidade de 
vida, inteligência e resiliência. Analisando-as, verifica-se a inexistência de termos, definições e indicadores 
específicos para a mobilidade a pé, que nem aparece de forma agregada à mobilidade por bicicleta ou aos 
indicadores de transporte público coletivo (TPC), em que as viagens, em geral, começam e terminam com uma 
caminhada (first e last mile). Há lacunas em outros documentos relevantes: Relatório Avaliação do Ciclo de Vida 
Mobilidade Urbana [16] que se propõe a fornecer um diagnóstico sistêmico da mobilidade, mas que não considera 
o deslocamento a pé; Programa Município VerdeAzul – PMVA [17] que objetiva auxiliar as prefeituras do estado 
de São Paulo, na elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, mas que só 
aborda a mobilidade ativa por bicicleta; Pesquisas Origem-Destino [18] e Censo Demográfico 2010 [9] que sub-
relatam o modo a pé, apesar de complementares aos deslocamentos por TPC. No que tange às políticas de 
mudanças climáticas e à Contribuição Nacionalmente Determinada, o Brasil se comprometeu a promover 
melhorias na eficiência, infraestrutura de transportes e no transporte público urbano. Mas é preciso definir 
estratégias que priorizem meios de transporte mais sustentáveis, com ênfase aos públicos e ativos [19].  

Diante deste contexto, definiu-se a questão: Como considerar a mobilidade a pé na normalização sobre cidades e 
comunidades sustentáveis? Definiu-se como objetivo desse artigo identificar lacunas em mobilidade a pé nos 
indicadores das normas NBR ISO supracitadas, propondo incrementos a esse conjunto, para que as cidades possam 
utilizá-los na avaliação do seu desempenho, frente às condições de caminhabilidade, traçando políticas públicas 
que visem ao seu aprimoramento e alinhadas ao desenvolvimento sustentável. 

2 A MOBILIDADE DE PEDESTRES NO CONTEXTO DE CIDADES 
INTELIGENTES, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS 

A série de normas abordada propõe indicadores, a partir das diretrizes estabelecidas, baseadas em uma abordagem 
holística e integrada. Eles fornecem subsídios para o aprimoramento contínuo das políticas públicas, o atingimento 
dos ODS, além de permitir que se comparem desempenhos ao longo do tempo ou entre comunidades e cidades. A 
cidade inteligente é a que permite um maior ritmo na obtenção de resultados nas três vertentes da sustentabilidade, 
contemplando questões relacionadas às mudanças climáticas, ao contínuo crescimento populacional e à 
urbanização, às crises de ordem política, econômica e social, entre outras [14]. Voltada ao cidadão, para além das 
tecnologias, ela se utiliza de políticas públicas participativas e programas para engajar a sociedade, proporcionar 
a equidade, promover uma economia dinâmica e inovadora, melhores serviços públicos e maior qualidade de vida 
[13]. Para isso, é necessário que a cidade também seja resiliente, isto é, possa se preparar, recuperar e adaptar 
diante da ocorrência de eventos disruptivos naturais ou causados pelo ser humano [15]. Nas pesquisas sobre 
Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao ambiente urbano, duas dimensões têm motivado maiores 
esforços para o desenvolvimento de inovações tecnológicas, sendo uma delas a “mobilidade urbana”, com ênfase 
na mobilidade de pessoas com deficiência [20]. São pressupostos ao planejamento da mobilidade urbana: 
acessibilidade, promoção da segurança, integração entre meios de transporte e incorporação progressiva de meios 
sustentáveis [21]. Eles são transversais em uma rede de transportes, que atenda às necessidades de deslocamento 
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de todos. Os aspectos apresentados evidenciam a relevância do transporte ativo - destacando-se aqui o transporte 
a pé - integrado ao transporte público de qualidade, frente às várias questões sociais e ambientais elencadas. 

No escopo das cidades e comunidades sustentáveis, para um melhor entendimento sobre a mobilidade a pé, 
apresentam-se a seguir os conceitos de transporte e mobilidade, pedestre, deslocamento a pé, caminhabilidade e 
rede de mobilidade a pé. Nas normas analisadas, usa-se o termo transporte. Mobilidade aparece, de forma explícita, 
apenas na norma [22] O termo “mobilidade” vem sobrepondo “transporte” por sua definição mais ampla, que 
contempla sistemas de transporte, planejamento urbano, disponibilidade, disposição e acesso aos bens e serviços 
na cidade [23]. Nas definições de pedestre e deslocamento a pé, pedestres são pessoas que andam a pé, com ou 
sem o uso de dispositivos de suporte, de todas as faixas etárias, condições sociais e características físicas, sendo 
um dos mais importantes meios de transporte urbano. Caminhabilidade é o conceito utilizado para definir a 
qualidade dos espaços de circulação a pé, incluindo os relacionados à acessibilidade. Sua avaliação ocorre por 
meio da utilização de índices e indicadores voltados para a mobilidade a pé [1], [24], [25]. A rede de mobilidade 
a pé conecta todos os demais meios de transporte e se estrutura a partir de três conceitos básicos que regem a 
viagem a pé: os menores caminho, tempo de percurso e dispêndio de energia. Além de contemplar calçadas, ela 
deve considerar travessias, escadarias, mobiliário urbano, segurança pública e viária, atratividade das fachadas, 
sinalização horizontal e vertical, acessibilidade e conectividade com outros meios de transporte, além de aspectos 
relacionados à permanência e lazer na cidade, que dão suporte à caminhada e ocupação dos espaços públicos. 

3 METODOLOGIA 
Realizou-se uma pesquisa exploratória, qualitativa e de natureza aplicada [26], iniciando-se pelas pesquisas 
bibliográfica e documental sobre mobilidade a pé, que buscaram identificar e compreender termos, definições e 
indicadores correlatos, utilizando a busca combinada por palavras-chave (walkability, caminhabilidade, 
mobilidade a pé, pedestre, indicadores e índice). Para a proposição dos indicadores, foram utilizados a estrutura e 
os critérios estabelecidos nas normas estudadas: integralidade (mensuração e equilíbrio, por meio dos indicadores 
de todos os aspectos relevantes para a avaliação da cidade); tecnologia neutra (não favorecimento de tecnologias, 
sejam existentes ou futuras); simplicidade (e clareza na apresentação dos indicadores); validade (reflexo preciso 
dos fatos e dados coletados pelos indicadores); verificabilidade (reprodução e verificabilidade dos indicadores); 
disponibilidade de dados (dados de qualidade disponíveis ou viabilidade de implementação de monitoramento 
seguro e confiável para a disponibilização futura). Foram considerados bancos de dados públicos, contendo 
informações sobre infraestrutura para a mobilidade a pé e que possibilitam o diagnóstico de distâncias entre 
residências e o acesso às oportunidades e aos serviços básicos, em várias cidades do país. Para a apresentação dos 
indicadores, utilizaram-se a estrutura e os critérios a seguir, conforme preconizados nas normas avaliadas: 
Indicador; Generalidades; Requisitos do indicador; Fontes de dados; Interpretação de dados. Definiu-se, então, o 
modelo analítico para embasar a proposição de indicadores de mobilidade a pé (Figura 1), considerando os 
conceitos de caminhabilidade (qualidade dos espaços urbanos para a circulação de pedestres) e rede de mobilidade 
a pé, pensando-se no desenvolvimento de “Cidades e comunidades sustentáveis”. 

 
Fig. 1. Modelo analítico para a proposição de indicadores de mobilidade a pé (fonte: elaboração própria) 
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4 RESULTADOS 
Indicadores de mobilidade a pé podem tratar das escalas macro e meso (estruturas urbanas mais abrangentes) ou 
micro, no local de deslocamento do pedestre (aspectos de calçada, travessia, atratividade e segurança viária e 
pública local). Para essa escala, ainda faltam coleta e monitoramento de informações, sendo obtidas, por vezes, 
em vistorias locais, que dependem da subjetividade de quem as realiza e levam a um diagnóstico com lacunas e 
vieses, bem como à dificuldade de comparabilidade entre áreas analisadas. Na elaboração dos indicadores, 
constatou-se a dificuldade de se contemplar e identificar os aspectos de verificabilidade, disponibilidade, fontes e 
interpretação dos dados, devido à indisponibilidade de dados de qualidade, limitando ou inviabilizando um 
processo futuro de monitoramento seguro e confiável. Os dados identificados, ainda que com limites, relacionam-
se aos aspectos de infraestrutura (calçada e rampa de acessibilidade), não abarcando os demais aspectos de 
caminhabilidade e rede de mobilidade a pé. Indicadores a partir de dados agregados, que mensuram o ambiente 
construído na macroescala, não identificam aspectos na microescala. O Censo 2020 (adiado para 2022, devido à 
pandemia e a cortes de verbas Federais) tenderá a melhorar essas informações, dado o aprimoramento do 
questionário, realizado em conjunto com a sociedade civil [27]. Detalham-se, a seguir, os indicadores propostos. 

4.1 Porcentagem (%) da população com acesso a pé ao transporte de média e alta capacidade - 
PNT (People Near Transit) - proposto para a norma [14]. 

4.1.1 Generalidades 

O indicador de porcentagem (%) da população com acesso a pé ao transporte de média e alta capacidade - PNT 
avalia o percentual da população que mora a distâncias caminháveis (10-15 minutos a pé) do transporte público 
coletivo de média e alta capacidade. 

4.1.2 Requisitos do indicador 

Os dados disponíveis na plataforma MobiliDADOS [28] foram obtidos por recursos de geoprocessamento, 
levando-se em conta a distribuição da população no território e a localização das estações e terminais de transporte 
público. Assim, o indicador é o resultado da população que reside a um raio de 1 km no entorno dessas estações, 
em uma cidade, em determinado ano, dividido pela população total da cidade e multiplicado por 100. 

4.1.3 Fontes de dados 

A plataforma MobiliDADOS [28] disponibiliza dados para 26 capitais, Distrito Federal e 9 regiões metropolitanas. 

4.1.4 Interpretação de dados 

O acesso a oportunidades na cidade passa também pela facilidade de acesso da população aos meios de transporte 
de média e alta capacidade, garantindo a conectividade entre origem e destino por diferentes motivos: lazer, 
trabalho, saúde, educação e outros serviços [10]. Assim, quanto maior for a porcentagem de pessoas que moram a 
até 1 km de distância do transporte público coletivo de média e alta capacidade, ou seja, a 10-15 minutos a pé, 
interpreta-se que melhor é esse acesso, contribuindo para uma cidade mais saudável, sustentável, inteligente e que 
busca a redução de desigualdades sociais. Por outro lado, é importante ressaltar que, além da distância, o acesso 
também deve incorporar elementos como segurança pública e viária, atratividade, conectividade com outros meios 
de transporte sustentáveis como a bicicleta, entre outros citados no conceito de “rede de mobilidade a pé” [3]. Por 
ora, as fontes de dados disponíveis não são capazes de avaliar esse acesso de forma mais ampla. 

4.2 Porcentagem (%) de domicílios com calçadas no entorno - proposto para a norma [13]. 
4.2.1 Generalidades 

O indicador de porcentagem (%) de domicílios com calçadas no entorno avalia a existência da infraestrutura e 
auxilia na compreensão do panorama sobre a distribuição de calçadas no território de uma cidade. 

4.2.2 Requisitos do indicador 

Os dados estão disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, no qual a tabela 3359 [29] 
apresenta os domicílios particulares permanentes e seus moradores, em áreas urbanas com ordenamento regular, 
por condição de ocupação do domicílio e características do entorno, contemplando as informações concernentes à 
porcentagem de domicílios com calçadas no entorno. 
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4.2.3 Fontes de dados 

As informações sobre calçadas devem ser obtidas a partir de departamentos municipais de urbanismo, mobilidade, 
acessibilidade, planejamento e censos. Elas foram divulgadas pela primeira vez no Censo de 2010 e deverão ser 
atualizadas no próximo levantamento, em 2022. 

4.2.4 Interpretação de dados 

O indicador apresenta que, quanto maior a porcentagem, mais calçadas há em determinado município. Cabe 
ressaltar, que os dados de[29] não apresentam informações qualitativas sobre essa infraestrutura, que possibilitem 
mensurar o nível de caminhabilidade local [1], [2]. No entanto, até então, é a informação de abrangência nacional 
disponível e, guardadas suas limitações, pode auxiliar a embasar tomadores de decisão e políticas públicas. 

4.3 Porcentagem (%) de domicílios com rampas no seu entorno para pessoas com deficiência - 
proposto para a norma [13]. 

4.3.1 Generalidades 

O indicador de porcentagem (%) de domicílios com rampas no seu entorno para pessoas com deficiência avalia a 
existência da infraestrutura e auxilia na compreensão do panorama sobre a sua distribuição no território de uma 
cidade, lembrando que a acessibilidade deve ser um dos princípios do planejamento da mobilidade urbana [20]. 

4.3.2 Requisitos do indicador 

Os dados estão disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, onde a tabela 3359 [29] 
apresenta os domicílios particulares permanentes e seus moradores, em áreas urbanas com ordenamento regular, 
por condição de ocupação do domicílio e características do entorno, contemplando as informações concernentes à 
porcentagem de domicílios com rampas no seu entorno para pessoas com deficiência. 

4.3.3 Fontes de dados 

As informações sobre rampas devem ser obtidas a partir de departamentos municipais de urbanismo, mobilidade, 
acessibilidade, planejamento e censos. Elas foram divulgadas pela primeira vez no Censo de 2010 e deverão ser 
atualizadas no próximo levantamento, em 2022. 

4.3.4 Interpretação de dados 

O indicador apresenta a porcentagem de rampas em determinado município, apontando somente a sua existência 
ou não. Cabe ressaltar, que os dados do Censo 2010 [9] não apresentam informações qualitativas relevantes para 
avaliação da acessibilidade universal. No entanto, até então, é a informação de abrangência nacional disponível e, 
guardadas suas limitações, pode auxiliar a embasar políticas públicas, bem como os tomadores de decisões. 

4.4 Número de árvores no sistema viário - proposta de aprimoramento do indicador “Áreas 
verdes (hectares) por 100 000 habitantes” na norma [13]. 

4.4.1 Generalidades 

O indicador “Área verde (hectares) por 100.000 habitantes”, apontado na norma [13], de extrema relevância no 
ambiente urbano, aborda a quantidade de áreas verdes que determinada cidade possui. No entanto, essa norma 
concentra-se nos benefícios atrelados à qualidade de vida e lazer para os habitantes, ou seja, não explicita a 
importante função que a cobertura vegetal exerce para os deslocamentos a pé, garantindo sombreamento (quando 
arborizadas), melhoria da permeabilidade do solo, minimização do vento, além da relação positiva da arborização 
com a segurança viária, contribuindo para a redução das velocidades dos veículos motorizados [2], [3]. 

4.4.2 Requisitos do indicador 

Complementar o indicador, calculado como a área total de verde na cidade (numerador), dividido por 100.000 
habitantes da população total (denominador), com o número de árvores no sistema viário, conforme indicador 
proposto pela Rede Social de Cidades1. O resultado deve ser expresso pelas coordenadas georreferenciadas, com 
o número de árvores no sistema viário. 
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4.4.3 Fontes de dados 

A informação sobre as coordenadas georreferenciadas, com o número de árvores no sistema viário, pode ser 
encontrada em secretarias e departamentos municipais, censos, bem como em esforços coletivos realizados por 
organizações da sociedade civil como, por exemplo, a Rede Social de Cidades1. 

4.4.4 Interpretação de dados 

O indicador apresenta informações sobre as coordenadas georreferenciadas, com o número de árvores no sistema 
viário e a existência de áreas verdes por 100.000 habitantes em determinado município. É importante ressaltar, 
que muitos municípios não possuem informações quantitativas e qualitativas relevantes para avaliação da 
arborização no viário. Este elemento é considerado importante para a ambiência do deslocamento a pé, 
proporcionando sombreamento, reduzindo a temperatura local [30], [31]e melhorando a permeabilidade do solo. 
A quantificação da arborização urbana tem sido realizada por meio de índices de áreas verdes. Alguns autores se 
baseiam no índice de 12 m2 de área verde/habitante, considerado ideal. Ressalta-se que a seleção das espécies de 
árvores deve ser aderente à legislação, para evitar obstrução nas calçadas e choque com cabeamentos aéreos. 

4.5 Porcentagem (%) de habitantes que exercem atividade profissional formal a, no máximo, 1 
km da moradia - proposta de aprimoramento do indicador “Relação empregos/habitação” 
na norma [13]. 

4.5.1 Generalidades 

A forma como pessoas e atividades econômicas se distribuem em um território impacta no seu desenvolvimento, 
medido por aspectos como eficiência dos serviços públicos, transporte, interações entre os vários atores e questões 
ambientais, entre outros. O conceito de pluricentralidade considera o uso misto do solo, com moradia, trabalho, 
saúde, suprimentos, aprendizagem e lazer. Para os deslocamentos, privilegiam-se a mobilidade ativa e o uso do 
transporte público de massa [32]. Pode-se citar o modelo "15 Minute City Plan" [33], baseado na ideia de que tudo 
esteja acessível ao cidadão por uma caminhada ou pedalada de 15 minutos. A sustentabilidade e a resiliência, 
proporcionadas por este modelo, ficaram ainda mais evidentes na pandemia e, portanto, cidades que incorporem 
estes conceitos terão as já citadas contribuições à mobilidade sustentável.  

4.5.2 Requisitos do indicador 

A porcentagem (%) de habitantes que exercem atividade profissional formal a, no máximo, 1 km da moradia deve 
ser calculada como o número de habitantes que exercem atividade profissional formal e que moram a, no máximo, 
1 km de distância do emprego (numerador), dividido pelo total de habitantes que exercem atividade profissional 
formal em determinada cidade (denominador) e multiplicado por 100. 

4.5.3 Fontes de dados 

As informações sobre habitantes que exercem atividade profissional formal podem ser encontradas em censos e 
outras bases como Relação Anual de Informações Sociais, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Será necessário incluir, em ao menos uma das pesquisas 
geradoras dessas fontes de dados, uma pergunta que obtenha o endereço do local de trabalho formal de cada 
habitante, uma vez que não se identificou, até o momento, uma base oficial, aberta e com abrangência nacional, 
contendo esses dados. Analogamente ao que preconiza a norma [13] (indicador 21.4), para o levantamento da 
distância entre estes dois locais, serão realizados os seguintes procedimentos: serão criadas, em um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), camadas de pontos correspondentes aos locais de moradia e de trabalho, por meio 
do seu georreferenciamento. Este, por sua vez, pode ser obtido utilizando-se um processo de junção de banco de 
dados, que relaciona cada local de moradia e trabalho com seus endereços, no cadastro georreferenciado de ruas 
do município. Uma vez inclusos todos os pontos nas camadas, cria-se um buffer de proximidade (função 
geoprocessamento de buffer do SIG). Finalmente, será possível identificar-se quantos habitantes atendem à 
condição proposta neste indicador, por meio de uma seleção espacial na camada de buffer. 

 
1https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/arborizacao-viaria 
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4.5.4 Interpretação de dados 

O indicador refletirá a porcentagem do número de habitantes que exercem atividade profissional formal e que 
moram a, no máximo, 1 km de distância do emprego, em relação ao total de habitantes que exercem atividade 
profissional formal na cidade. Essa avaliação mostra quantos habitantes têm condições de morar em regiões que, 
em uma análise preliminar, contemplam uso misto com, no mínimo, habitação e oportunidades de trabalho formal 
para seus habitantes. Isso se reflete diretamente na sua qualidade de vida pois, deslocamentos diários menores ou 
iguais a 1 km, proporcionam uma menor dependência do transporte motorizado (público coletivo; privado 
individual ou compartilhado), dado que podem ser feitos de modo ativo, além de contribuições relacionadas à 
maior ocupação dos espaços públicos pelos cidadãos como segurança pública, estímulo ao comércio local e 
convívio. A base de dados georreferenciada permitirá a identificação das regiões que atendem mais ou menos 
habitantes nos quesitos moradia, trabalho formal e distância entre estes de até 1 km, informação relevante aos 
gestores públicos que visam à pluricentralidade. 

4.6 Proposta de aprimoramento do indicador "Proximidade a serviços básicos" na norma [13]. 
4.6.1 Generalidades 

O conceito de pluricentralidade contempla o uso misto do solo, visando atender as seis principais áreas da vida 
cotidiana dos seus habitantes: moradia, trabalho, saúde, suprimentos, aprendizagem e lazer. Os serviços básicos 
associados encontram-se neste indicador: centros de saúde públicos ou privados, de educação públicos ou 
particulares, sociais, esportivos, culturais, de entretenimento, comida e produtos diários, áreas verdes e pontos de 
coleta seletiva de resíduos sólidos. Para os deslocamentos, privilegia-se a mobilidade ativa e o uso do transporte 
público de massa [32], em alinhamento com modelos como o "15 Minute City Plan", que considera essenciais 
aspectos de sustentabilidade e resiliência no planejamento urbano. Eles têm motivado a proposição de frameworks 
que auxiliem as cidades no enfrentamento dos efeitos adversos das mudanças climáticas [34]. Um deles, o CAT-
MED, considera três conceitos norteadores ao desenvolvimento de uma cidade: complexidade, compactação e 
proximidade a serviços básicos [35]. Ele serviu de referência ao indicador 21.4, “Proximidade a serviços básicos” 
[13], recomendando as distâncias máximas para cada um dos serviços citados, cujos valores têm implícita a sua 
relevância. Se consideram as distâncias de 300 m para a “Oferta de produtos alimentares básicos”, 500 m para 
“Centros de saúde” e 1000 m para “Hospitais”, todos serviços essenciais à luz do aspecto resiliência, enquanto, 
para “Pontos de coleta seletiva de resíduos sólidos”, considera-se a distância de 100 m e para “Parque público”, 
400 m. Causa estranheza que a distância a um parque público seja inferior àquelas para centros de saúde e hospitais. 
Pode-se dizer que, um habitante que vive fora do perímetro para “oferta de produtos alimentares básicos”, “centros 
de saúde e hospitais”, é mal atendido no aspecto resiliência, ainda que dentro do perímetro estabelecido para, ao 
menos, um dos demais serviços. Portanto, propõe-se uma revisão da distância para hospitais, com valor próximo 
àquele para centros de saúde (500 m) e, para parque público, dentro do intervalo de 500 a 1000 m. 

4.6.2 Requisitos do indicador 

A proximidade a serviços básicos deve ser calculada como o número de habitantes que vivem perto de ao menos 
um serviço básico (numerador), dividido pela população total da cidade (denominador) e multiplicado por 100. 

4.6.3 Fontes de dados 

As informações relativas aos serviços básicos podem ser encontradas em censos e outras bases de dados como: 
saúde pública e privada, no Sistema de Informações Hospitalares do SUS e no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, respectivamente; bibliotecas públicas, no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas; 
cinemas, no Portal da Agência Nacional do Cinema; espaços culturais, no Portal da Fundação Nacional de Artes; 
supermercados, no Portal da Associação Brasileira de Supermercados; instituições de ensino, no Portal do 
Ministério da Educação e Cultura, entre outras. Analogamente ao que preconiza a norma [13] (indicador 21.4), 
para o levantamento da distância entre moradia e serviços básicos, serão realizados os seguintes procedimentos: 
serão criadas, em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), camadas de pontos correspondentes aos locais de 
moradia e a cada serviço básico, por meio do seu georreferenciamento. Este, por sua vez, pode ser obtido 
utilizando-se um processo de junção de banco de dados, que relaciona cada local de moradia e serviço básico com 
seus endereços no cadastro georreferenciado de ruas do município. Uma vez inclusos todos os pontos, criam-se 
buffers de proximidade (função geoprocessamento de buffer do SIG) relativos a cada serviço básico. Finalmente, 
será possível identificar-se quantos habitantes atendem ao requisito deste indicador, ou seja, vivem dentro do 
perímetro de, ao menos, um serviço básico, por meio de uma seleção espacial em cada camada de buffer. 
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4.6.4 Interpretação de dados 

O indicador refletirá a porcentagem de habitantes da cidade que vivem perto de, ao menos, um serviço básico, 
tendo implícita nas distâncias máximas consideradas (iguais ou menores a 1 km) a relevância de cada serviço. Será 
possível obter-se a porcentagem de habitantes que atendem ao requisito do indicador, para cada tipo de serviço e 
região da cidade. Essa informação é relevante aos gestores públicos que visam à pluricentralidade e ao 
planejamento de ações que minimizem os impactos socioambientais causados por eventos naturais ou provocados 
pelo homem, que interfiram no acesso aos serviços essenciais (alimentação e saúde) e no funcionamento da cidade.  

5 CONCLUSÕES 
No escopo das cidades e comunidades sustentáveis, o deslocamento a pé deve ser entendido e analisado a partir 
da caminhabilidade, fundamental para a inclusão social, o desenvolvimento urbano equitativo e o alcance da 
mobilidade urbana sustentável. Este artigo identificou lacunas sobre mobilidade ativa em vários referenciais 
normativos em mobilidade urbana e sustentabilidade, com enfoque na série de normas [13]–[15]. Elaborou-se um 
modelo analítico, ancorado nos conceitos de caminhabilidade e rede de mobilidade a pé, propondo incrementos ao 
conjunto de indicadores, que contemplam aspectos de acesso a bens e serviços, conforto e ambiência e atratividade. 
Levou-se em conta a disponibilidade de dados para o monitoramento e avaliação dos aspectos abordados. Os 
dados, mesmo com limites, relacionam-se aos aspectos de infraestrutura, não contemplando os demais aspectos de 
caminhabilidade, em uma rede de mobilidade a pé. Apesar da mobilidade a pé ser extremamente relevante no 
Brasil, as cidades carecem de investimentos em infraestrutura pedonal acessível, segura e inclusiva, sendo 
inadequada ao perfil populacional atual. Adicionalmente, pouco se observa a utilização de tecnologias digitais que 
auxiliem na coleta, análise, compartilhamento e monitoramento de dados relativos aos hábitos de deslocamento 
dos pedestres, que forneceriam suporte ao planejamento, à implementação e gestão de infraestruturas mais 
eficazes. Infere-se que, à medida em que essas normas sejam adotadas pelas cidades, ocorra uma maior 
digitalização desses processos, por meio das tecnologias de Ciência de Dados, conferindo maior qualidade, 
confiabilidade e segurança à grande massa de dados, utilizando-a como insumo para Aprendizado de Máquina e 
Inteligência Artificial, entre outros recursos. Ressalta-se a importância da ampla compreensão do cenário de cada 
cidade, ao se utilizarem indicadores para compará-las, uma vez que o seu ambiente institucional, os ativos e 
recursos poderão afetar a sua aplicação e o atendimento das diretrizes propostas nas normas. Sugere-se, como 
pesquisa futura, a análise e proposição de indicadores associados aos pedestres vulneráveis física e socialmente, à 
luz dos conceitos de caminhabilidade, rede de mobilidade a pé e “Cidades e comunidades sustentáveis”. Eles não 
foram abordados, por possuírem acesso restrito às fontes e/ou dados de qualidade indisponíveis, inviabilizando a 
descrição dos aspectos de verificabilidade, disponibilidade, fontes e interpretação dos dados.  
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