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Planejamento Integrado
Espaços públicos são o conjunto de lugares comuns a todos. São nossas ruas, praças, parques,
alamedadas, orlas e outros. Nas cidades são os lugares mais perenes, o palco principal das
interações sociais que dão suporte à nossa mobilidade, lazer e convivência.
Urbanisticamente é fundamental compreendê-los como uma rede, conectados entre si, que
desencadeam uma necessária ação integrada de planejamento em diferentes escalas. É
importante compreender as peculiaridades e significados de cada lugar, identificando suas
vocações e funções para com o bairro, para com a cidade e para com a metrópole de forma
articulada.
A população tem percebido a importância da qualificação dos espaços públicos para a
melhora da qualidade de vida. Assim, empresas, iniciativas individuais, coletivos, associações,
e naturalmente os órgãos públicos municipais procuram cada vez mais encaminhar ideias,
projetos, adoções e intervenções.
Para esta diversidade é necessário estabelecer uma política pública clara que oriente e unifique
a sociedade como um todo, para que os projetos e obras cada vez mais estejam em sintonia
com demandas técnicas, qualidade nas intervenções e expectativas das comunidades.
Neste sentido, o IPUF estabeleceu como um dos seus eixos principais de trabalho a REDE
DE ESPAÇOS PÚBLICOS de Florianópolis, que pretende aproximar os conceitos urbanísticos
contemporâneos dos projetos e obras de intervenção. O programa rompe com os limites do
órgão de planejamento para ser um Programa Municipal, com a participação ativa da SMDU,
IPUF, FLORAM, Mobilidade e Infraestrutura. A estes somam-se outras secretarias municipais
e a desejada participação da sociedade e assim de forma ambiciosa buscamos integrar as
ações de planejamento, adoção e intervenção da rede de espaços públicos de Florianópolis,
ampliando o conceito da rede física, para uma rede de conhecimento e difusão de informação
entre todos os cidadãos.
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+PEDESTRES

Priorizar e dar espaço ao pedestre valoriza e humaniza a cidade
Florianópolis
[acervo IPUF]

CONCEITO

O programa +Pedestre, inspirado em intervenções urbanas promovidas em outras cidades do mundo, busca
melhorar a segurança e o conforto dos pedestres em seus deslocamentos, requalificando esquinas, cruzamentos
e trechos viários com proposições simples de pintura do leito carroçavel com sinalização adequada.
Essas intervenções práticas se fundamentam em princípios de mobilidade urbana para redução da velocidade
dos veículos motorizados, com a criação de ambientes públicos mais seguros e confortáveis para pedestres e
ciclistas.
A utilização da pintura como ferramenta de ação sobre o espaço público permite alterações simples e rápidas,
em pontos estratégicos, de grande afluxo de pedestres, abrindo portas para um caráter mais empírico e palpável
no campo do planejamento e do desenho urbano. A pintura e a ambiencia resultante dão mais visibilidade aos
espaços públicos, instigando os cidadãos a observarem e vivenciarem mais sua cidade.

São Paulo
[gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br]
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OBJETIVOS
• Aumentar a segurança dos pedestres e também dos veículos em vias de alta conectividade e trânsito
intenso;
• Reduzir a velocidade dos veículos motorizados em áreas de grande afluxo de pedestres;
• Incentivar o deslocamento a pé ou de bicileta como alternativa preferencial de mobilidade;

PADRÕES DE APLICAÇÃO

Manhatan, Nova Iorque

[www.pbs.org]
ANTES

DEPOIS

A pintura será executada sempre em combinação com a adequada sinalização horizontal e vertical, com faixas
duplas delimitadoras, taxões e balisadores flexíveis.

“Quando levamos cadeiras de praia para a Times Square
foi um sucesso tremendo, só se falava disso. O lugar
deixou de ser uma rua perigosa com uma simples ação
de usar tinta no chão, materiais baratos e tudo muito
provisório para comprovar se daria certo ou não.”
Janette Sadik-Khan
Ex-Secretária de Transportes da cidade de Nova Iorque

Poderão ser feitas ao longo das ruas, nos trechos com passeios muito estreitos, em esquinas ou cruzamentos
viários, buscando, neste caso, encurtar as travessias de pedestre e reduzir o espaço destinado aos veículos
automotores, o que, consequentemente, reduzirá tambem a velocidade do trânsito.
O programa definiu um padrão técnico para o desenho e a pintura das áreas, com definição da cor exata da
tinta, modelos específicos de balizadores e sinalização horizontal e vertical:
• pintura das novas áreas de pedestres na cor areia;
• demarcação dos limites dessas áreas através de contorno em faixas duplas brancas;
• instalação de balizadores flexíveis, conforme o modelo especficado, nas cores cinza e branco, entre as
faixas de contorno, protegendo a área de pedestres do trânsito veicular;
• em locais específicos, onde houver maior disponibilidade de espaço para ampliação dos passeios, poderá
ser utilizado mobiliário urbano, como bancos e floreiras, que configurem pequenas áreas de estar.;
• A sinalização vertical, constituída por placas especialmente desenhadas para este programa, encontra-se
em processo de desenvolvimento.

+PEDESTRES | AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS: ESTEVES JÚNIOR E ÁLVARO DE CARVALHO

SMDU

40 anos

IPUF

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

O local escolhido para a primeira intervenção é
conhecido historicamente como Rua do Passeio.
Este local foi escolhido pois as ruas representam o
caminho mais plano, curto, contínuo e confortável para
o pedestre entre a Baía Sul e a Baía Norte, a partir do
Centro Histórico.
Além disso, este é um dos principais eixos de transito
de pedestres em direção ao TICEN.
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TRECHO 1 | Rua Álvaro de Carvalho | Entre as Ruas Francisco Tolentino e Vidal Ramos

Local da foto

Antes: Rua Álvaro de Carvalho

+PEDESTRES | AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS: ESTEVES JÚNIOR E ÁLVARO DE CARVALHO

Depois: Rua Álvaro de Carvalho

SMDU

40 anos

IPUF

R. Almirante Lamego

R. Antenor Mesquita

Av. Rio Branco

Rua São Francisco

Ru
a

Te
ne
nt
e

Si
lve
ira

TRECHO 2 | Rua Esteves Júnior | Entre a Rua Vidal Ramos e AV. Rio branco

Local da foto

Antes: Rua Esteves Júnior
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TRECHO 3 | Rua Esteves Júnior | Entre a Av. Rio Branco e a Rua Dr. Armínio Tavares

Local da foto

Antes: Rua Esteves Júnior
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TRECHO 4 | Rua Esteves Júnior | Entre as Ruas Dr. Armínio Tavares e Bocaiúva

Local da foto

Antes: Rua Esteves Júnior
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DADOS QUANTITATIVOS DO PROJETO

ANÁLISE DA INTERVENÇÃO

• ÁREA TOTAL DA OBRA:
14.061,47 m²
• ÁREA TOTAL A SER PINTADA: 1.515,32 m²;
• VAGAS DE ESTACIONAMENTO (ATUALMENTE):
- Carros:
120
- Motos:
31
-Especiais (secretaria da sáude): 05
• VAGAS DE ESTACIONAMENTO (PÓS INTERVENSÃO):
- Carros:
109
- Motos:
31
-Especiais (secretaria da sáude): As vagas destinadas
a secretaria da sáude foram realocadas para a via
transversal (rua Presidente Coutinho)
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