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A cidade como aliada da população
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Como as pessoas poderiam se movi-
mentar mais, abandonando os car-

ros e escolhendo formas mais saudáveis
para se locomover? Para responder essa
pergunta é importante antes entender se
as cidades são feitas para os motoristas
ou para os pedestres, isto é, se ela foi
projetada para pessoas ou para carros.
Quanto mais ela beneficia as pessoas,
maior o índice de Caminhabilidade.

O estudo “A construção do índice de
Caminhabilidade na cidade de Cambé” -
desenvolvido pelas estudantes Monica
Cristina Nishikawa Motomura (Mestrado)
e Larissa Casaril da Fontoura (gradua-
ção), e pela professora Milena Kanashiro
(coordenadora) - explica que apesar de
ainda não se saber ao certo o que fazer
para incentivar as pessoas a praticarem
mais atividade física, o ambiente onde
essas pessoas vivem é capaz de estimular
de maneira positiva esta prática, e ser um
aliado no combate de doenças crônicas
como a obesidade e diabetes ou até mes-
mo doenças cardiovasculares e alguns
tipos de câncer, por exemplo.

“As cidades podem ou não contribuir
para um estilo de vida mais saudável”,
defende Kanashiro, professora do Depar-
tamento de Arquitetura e Urbanismo do
Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU)
da UEL, e coordenadora do projeto de
pesquisa “Análise da Caminhabilidade em
bairros residenciais”. Ela explica que em
uma cidade onde é possível suprir todas
as suas necessidades apenas caminhan-
do, as pessoas acabam escolhendo deixar
os carros na garagem e resolvendo tudo a
pé. “Se as pessoas não conseguem ir ao
trabalho, fazer compras, passar em uma
padaria e mercado ou se divertir sem o
uso de um carro, isso é prejudicial para a
saúde delas”, afirma.

Usando a Gleba Palhano como exem-
plo, um bairro nobre da zona sul de Londri-
na, a professora explica que ali o índice de
Caminhabilidade é bastante baixo. Os mu-
ros altos dos condomínios e as longas ruas
acabam passando uma sensação de inse-
gurança. “A pessoa acaba sentindo que se
algo de ruim acontecer com ela ali, nin-
guém vai conseguir ver ou ajudar”, diz.

Esses tipos de construção se enqua-
dram no conceito de “arquitetura hostil”,
um termo muito conhecido quando se
discute se a cidade funciona a favor ou
contra as pessoas. Exemplos mais co-
muns dessa hostilidade costumam ser
direcionados principalmente a moradores
de rua, mas não apenas a eles, afetando
também qualquer transeunte. Grandes

A partir do conceito de “Caminhabilidade”, pesquisadoras estudam como a organização
urbana pode afetar positivamente a qualidade de vida da população

metrópoles, como Londres, acabam ado-
tando medidas contra as pessoas, plantan-
do espinhos em lugares onde as pessoas
poderiam se sentar ou deitar ou criar
bancos curvos ou cheio de separações
para evitar que seja possível dormir neles.

Para Kanashiro, no entanto, essa hos-
tilidade afeta muito mais do que o conforto
físico, atingindo suas sensações e senti-
mentos e até comprometendo a saúde da
coletividade. “É preciso entender como o
ambiente afeta a percepção do espaço das
pessoas, e passar a ver a cidade como uma
complexidade de eventos e pessoas”, co-
menta a professora.

O estudo - Para calcular o índice de
Caminhabilidade, Motomura explica que
são levadas em consideração quatro prin-
cipais variáveis: a Diversidade Residencial,
na qual é analisado lote por lote da área
estudada, para entender a taxa de distribui-
ção de residências por terreno; a Área de
Comércio, para entender se existe varie-
dade de lojas e estabelecimentos comerci-
ais; a Densidade de Intersecções, para
avaliar a quantidade de conectividades e
intersecções nas ruas, para saber se existe
ou não a possibilidade de escolher cami-
nhos alternativos para chegar em um mes-
mo lugar;  e a Diversidade de Uso da Área,
pela qual existem 5 tipos de construções
que podem ser encontradas e classifica-
das: Residencial, Comercial, Entretenimen-
to (como bares, restaurantes, academias e
clubes), Institucional (como escolas e
universidades) e Industrial.

No estudo feito pelas pesquisadoras na
cidade de Cambé, a tecnologia foi uma
grande aliada, especialmente a “Google

Street View”, utilizada na obtenção de
dados como a distribuição de estabeleci-
mentos pela cidade ou a quantidade de
intersecções existentes. Dados do último
Censo feito pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) também
foram utilizados para calcular a densidade
demográfica de cada área da cidade.

Com esses dados em mãos foi possí-
vel cr iar  o “Mapa do Índice de
Caminhabilidade” de Cambé. A partir dis-
so foi possível chegar à conclusão de que
o maior índice de Caminhabilidade está
presente em áreas comerciais e
institucionais, onde é possível suprir as
necessidades sem o uso de algum outro
meio de transporte. Motomura aponta que
o capital social também influencia direta-

mente nos resultados da análise. “Como
as pessoas se sentem é algo a se levar em
conta durante o cálculo do índice”, diz.

O capital social é um termo da Econo-
mia Social, diretamente ligado à confiança
e reciprocidade. Nesse estudo ele é utiliza-
do com um sentido semelhante, para ver
se as pessoas se sentem como parte de
uma comunidade, se elas se ajudam ou
confiam em seus vizinhos. “É importante
considerar como as pessoas percebem o
espaço onde vivem, pois o ambiente tem
que permitir que ela se sinta bem e segura
para ser um bom lugar”, afirma Kanashiro.

Os índices de Caminhabilidade têm
sido aplicados em algumas cidades de
países desenvolvidos ou em grandes me-
trópoles da América Latina, geralmente
lugares onde existe um bom planejamento
do desenvolvimento urbano. Motomura e
Kanashiro defendem que o estudo feito
em Cambé, uma cidade sem um banco de
dados nessa área que pudessem ser con-
sultados, pode ser replicado em outras
cidades do país, como o novo estudo que
elas começam a fazer, tendo Londrina
como objeto de estudo.

A aplicação desse estudo em outras
cidades pode fazer parte das políticas
públicas, auxiliando na adaptação e inser-
ção de um bom índice de Caminhabilidade
durante o planejamento urbano, melho-
rando a qualidade de vida das pessoas e
estimulando-as à prática de atividade físi-
ca, além de ajudar a entender alguns pro-
blemas socioeconômicos. “É preciso en-
tender como podemos melhorar nossas
cidades, focando na Caminhabilidade, me-
lhorando assim a saúde das pessoas”,
conclui Kanashiro.

“É preciso entender como o ambiente afeta a percepção do espaço das pessoas,
e passar a ver a cidade como uma complexidade de eventos e pessoas”,

diz a professora Milena Kanashiro (direita)

“O ambiente tem que permitir que a pessoa se sinta bem e segura
para ser um bom lugar”, afirma a professora Milena Kanashiro
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