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Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar e propor soluções aos problemas na infraestrutura da 

passarela localizada na cidade de Marabá – PA, sobre a Rodovia Transamazônica. A partir do levantamento 

realizado in loco, observou-se que a estrutura difere os padrões de conforto, acessibilidade, tempo de travessia e 

segurança, de acordo com a NBR – 9050. A partir das aferições, observou-se que há uma rejeição por parte da 

população, que preferem arriscar-se atravessando a rodovia em meio aos veículos motorizados. Portanto, o 

estudo mostra que é necessário readequar o entorno da passarela conforme as normas vigentes, para que deste 

modo a mesma seja utilizada de maneira efetiva. 

1. INTRODUÇÃO 

Neste espaço deve apresentar o problema estudado de forma clara, utilizando 

referencial teórico. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado. 

A BR-230, mais conhecida como Transamazônica, inicia na cidade de Cabedelo – PB e 

percorre 4.233 km até finalizar sua extensão em Lábrea – AM. Essa rodovia foi construída 

durante o governo do presidente Medici e tinha função de interligar a Amazônia ao resto do 

país. Nesse sentido, ao interligar o país, a rodovia adentrou em diversas cidades, como a 

cidade de Marabá – PA, localizado na Amazônia oriental. Mediante a tal fato, o fluxo de 

transito adensou-se por conta da necessidade da população local utilizar a Transamazônica 

como uma via de circulação. Entretanto, apesar de, segundo Vasconcellos (1996), as cidades 

serem projetadas para veículos motorizados, a rodovia representou um empecilho para o 

transito, por conta dos conflitos de circulação entre transportes motorizados e não 

motorizados. 

Segundo Ferreira (2008) o espaço urbano é caracterizado por intensos conflitos, tais 

conflitos podem ser observados nas vias de circulação, entre veículos motorizados, pedestres 

e ciclistas. Esses conflitos proporcionam um adensamento ao transito e aumentam a 

probabilidade de acidente de transito. Seguindo essa perspectiva, na cidade de Marabá – PA, 

mais precisamente no núcleo Cidade Nova, houve a necessidade da construção da passarela, 

que leva os pedestres de um lado ao outro da rodovia, como forma de solucionar tais 

conflitos.  

Em contrapartida, os pedestres não utilizam a passarela por diversos problemas, como 

por exemplo a falta de acessibilidade na mobilidade, falta de iluminação e até falta de 

segurança. Outrossim, esses atos confirmam Portugal (2000) na qual afirma que as 

deficiências na infraestrutura de transportes possibilitam novos conflitos. Assim, como forma 

de solução imediata, construiu-se uma faixa de pedestres, porem tal solução retornou à divisão 

do espaço urbano. A partir dessa divisão, a solução imediata proporciona diariamente 

inúmeros congestionamentos na região, além de oferecer riscos aos pedestres por conta do 

pouco tempo disponível para a travessia, assim segundo Braga (1979) são nesses pontos de 

pouco tempo de travessia que possibilitam maiores riscos de acidentes aos pedestres.  



Mediante a tal, os autores decidiram estudar a passarela nas instâncias de 

acessibilidade, segurança e iluminação. Além disso, estudar a percepção da população sobre 

os problemas da passarela, junto ao motivo pela qual os usuários não utilizam a mesma, 

visando propor soluções na qual atraiam os pedestres e possibilitem a sua reutilização, 

retirando a divisão e os conflitos por ocupação irracional do espaço urbano.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo identificar problemas de 

acessibilidade, baseado na Norma Brasileira 9050, iluminação, e avaliar a percepção dos 

pedestres como forma de propor soluções atrativas para os problemas, baseado no motivo pela 

qual os mesmos não utilizam a passarela.     

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Como forma de avaliação do estudo da acessibilidade da passarela, presente na 

rodovia transamazônica na cidade de Marabá – PA, foram utilizados dois métodos para tal 

fato. O primeiro método consistiu na avaliação da iluminação, medição de comprimentos e 

graus de inclinação. Tais medições foram realizadas com o auxílio de uma trena e foram 

utilizadas como forma de verificação se as medidas estavam de acordo com a Norma 

Brasileira 9050 – NBR 9050. 

  Já o segundo método consistiu na aplicação de questionário para os pedestres que 

transitam naquela localidade. Este, serviu como forma de diagnosticar onde os pedestres 

preferem transitar, além de identificar a percepção da população acerca dos problemas – falta 

de acessibilidade, segurança, falta de iluminação, comprimento do percurso – diagnosticado 

na passarela. Esse método foi utilizado como forma de identificação das preferências dos 

pedestres, visando estabelecer soluções na qual permitam que a passarela se torne atrativa. O 

questionário realizado foi escrito pelos autores da pesquisa, e foram aplicados em três 

horários diferentes: das 07:30 a 09:00, entre 11:30 e 13:00 e por fim das 17:30 as 19:00. Esses 

horários foram escolhidos porque são considerados horários de pico e por tanto de maiores 

transições de pessoas naquele local. Vale ressaltar que foram entrevistadas 103 pessoas e 

chegou-se a tal número porque na localidade, apesar da existência de polos geradores de 

viagens, não tinha a demanda suficiente de usuários da passarela para a aplicação do número 

de questionários a partir do cálculo amostral da área, e por tanto foram realizados com a 

quantidade de usuários encontrados durante a pesquisa.  

A partir dos questionários, os pedestres foram subdivididos em três grupos. O primeiro 

grupo: Usuários que transitam pela passarela. Já o segundo grupo: Usuários que transitam 

pela faixa de pedestres. Nesse grupo estão presentes, pessoas que não usam a passarela e 

prezam pela segurança e velocidade. E por fim o terceiro grupo: Usuários que atravessam pelo 

nível da pista sem faixa. Nesse grupo, os usuários presentes não prezam por segurança, apenas 

por velocidade. Tais grupos foram divididos como forma de identificação da necessidade da 

população enquanto a travessia, e por tanto, entender o que deve ser feito para melhorar.  

Após a realização das entrevistas, um banco de dados foi organizado e preparado paras as 

análises estatísticas no Excel, através da utilização de gráficos, desenvolvidos de acordo com 

as questões levantadas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico, apresenta-se os dados do mapeamento e do questionário, com o 

propósito de obter conclusões sobre a mobilidade e a acessibilidade na passarela.  

A largura das rampas da passarela mede 1,23 metros. Enquanto a NBR 9050 prevê que 

as larguras ideias são de 1,50 a 1,80 metros para que dois cadeirantes transitem ao mesmo 



tempo, nesse sentido, a passarela não possibilita a utilização de dois cadeirantes, obrigando 

que um volte de ré para que o outro passe.  

 

 

 

No período noturno a passarela não apresenta iluminação, há instalações elétricas, 

entretanto não ficam ligadas. Assim, a passarela torna-se um atrativo para marginalidade e 

gera insegurança para os pedestres.  

 

 
Uma das maiores reclamações da população diz respeito ao comprimento da passarela. 

Para a travessia da rodovia utilizando a mesma percorre-se 183,13 metros, enquanto 

utilizando a faixa de pedestres, percorre-se apenas 32 metros. 

 

 
Figura 1 - Imagens 4 e 5: Vista lateral da passarela. Fonte: Autor, 2018. 

Ao aplicar o questionário, os resultados obtidos foram os seguintes resultados: 

Imagem 2: Entrada da Passarela 

Fonte: Autor, 2018. 

 



Gênero: Constatou-se que a maior parte (53%) dos entrevistados é do sexo feminino, e 

47% é do sexo masculino, como pode-se ver no gráfico abaixo. 

Faixa etária: A pesquisa mostra a distribuição dos entrevistados por faixa etária. Sendo 

que 15% tem até 18 anos; entre 19 a 25 anos encontra-se 10%; entre 26 e 31 anos encontra-se 

13%. A maior parte tem até 18 anos ou tem acima de 62 anos pode-se afirmar que essas faixas 

etárias foram predominantes na pesquisa pelo fato de ter uma escola de ensino médio e o 

INSS próximo ao local de pesquisa.  

Frequência de utilização da passarela: Dentre os entrevistados, 35% utiliza a travessia 

Transamazônica todos os dias da semana, 35% de 3 a 5 vezes, e 30% de 1 ou 2 vezes na 

semana.  

Preferência de travessia: Pode-se afirmar que o caminho da passarela é bem extenso, 

desse modo apenas 24% dos entrevistados preferem usar a passarela, logo, 22% prefere 

atravessar a nível da pista sem faixa e segurança alguma, e a maioria (50%) optam por 

caminhar até a faixa de pedestre mais próxima para atravessar.  

O que poderia ser melhorado: Foi questionado aos entrevistados, o que poderia ser 

mudado para que os pedestres utilizassem a passarela, 56% respondeu que o melhor a ser feito 

é demolir essa e fazer outra com um percurso menor, 15% diz que deve melhorar a 

iluminação, 7% afirmou que deve aumentar a largura, e 6% prefere que melhore a segurança.  

Dentro deste questionário, havia uma avaliação de satisfação, onde os entrevistados, 

classificavam a iluminação, percurso, acessibilidade e segurança, como péssimo, ruim, bom e 

ótimo. Como mostra os gráficos a seguir: 

                

                  

Gráficos 1,2,3 e 4: Gráfico qualitativo sobre a passarela 

Fonte: Autor, 2018. 



Como foi mostrado acima, a maior parte dos entrevistados, classificou esses fatores 

como péssimo, no que resulta no abandono por parte da população a essa passarela, por não 

apresentar iluminação adequada, no que favorece aumento do número de assaltos 

principalmente na parte noturna, e vale ressaltar que pelo fato do percurso ser muito longo 

pessoas com a mobilidade reduzida não conseguirem atravessar, portanto, é necessário 

readequar o entorno da passarela conforme as normas vigentes, para que deste modo a mesma 

seja utilizada de maneira efetiva. 

4. CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que a atual passarela é composta por seis rampas, sendo três em cada 

lado, as quais dão acesso ao vão principal. Logo, uma pessoa sem limitações leva em média 

cinco minutos na travessia da passarela, enquanto que na faixa de pedestres leva em média 

trinta segundos. Além de sua extensão, que torna o seu uso cansativo para as pessoas que a 

atravessam, nas quais preferem utilizar a faixa de pedestres, que lhes proporciona um menor 

tempo de travessia, além das PPNE’s, onde sua entrada não disponibiliza uma rampa de 

acesso aos mesmos.  

Portanto, para que a população possa dar maior preferência à passarela, é 

recomendável que o comprimento das larguras sejam feitas de acordo com a NBR 9050, para 

que os usuários com mobilidade possam transitar normalmente, sem que seja preciso esperar 

que o outro usuário faça seu percurso para que ele comece o seu. Colocar, ou melhor 

concertar a iluminação pública no local, como forma de diminuição dos índices de assaltos 

principalmente no período noturno, assim como também para que sejam evitados acidentes. 

Por fim, que a passarela seja menos extensa, resultando na redução de tempo na travessia, 

para tal, recomenda-se o rebaixamento da rodovia para que a passarela não precise vencer 

patamares muito alto, e assim diminuir o percurso.   
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