
1

RUAS DE ESTAR

GUIA PRÁTICO PARA TRANSFORMAR 
NOSSAS RUAS

©European Union External Action



2

Urban Pathways Secretariat

www.urban-pathways.org

Funded by

Author: Instituto Nossa BH

This publication is part of the Urban Pathways project



3

RUAS DE ESTAR

GUIA PRÁTICO PARA TRANSFORMAR 
NOSSAS RUAS



The Urban Pathways project helps delivering on 
the Paris Agreement and the NDCs in the context of 
the New Urban Agenda and the Sustainable Develop-
ment Goals. It has established a facility in close coop-
eration with other organisations and networks active 
in this area to support national and local governments 
to develop action plans and concrete implementation 
measures to boost low-carbon urban development. 
This builds on UN-Habitat’s role as “a focal point on 
sustainable urbanisation and human settlements in-
cluding in the implementation and follow-up and re-
view of the New Urban Agenda”. The project develops 
national action plans and local implementation con-
cepts in key emerging economies with a high mitiga-
tion potential. The local implementation concepts are 
being developed into bankable projects, focusing on 
the access to urban basic services to create a direct 
link between climate change mitigation and sustain-
able development goals.

The project follows a structured approach to boost 
Low Carbon Plans for urban mobility, energy and 
waste management services that deliver on the Par-
is Agreement and the New Urban Agenda. The proj-
ect works on concrete steps towards a maximum im-
pact with regards to the contribution of urban basic 
services (mobility, energy and waste management) 
in cities to global climate change mitigation efforts 
and sustainable and inclusive urban development.
This project makes an active contribution to achieve 
global climate change targets to a 1.5°C stabilisation 
pathway by unlocking the global emission reduction 
potential of urban energy, transport and resource sec-
tors. The project will contribute to a direct emission 
reduction in the pilot and outreach countries, which 
will trigger a longer term emission reduction with the 
aim to replicate this regionally and globally to make a 
substantial contribution to the overall emission reduc-
tion potential.

This project implements integrated urban services 
solutions as proposed in the New Urban Agenda pro-
viding access to jobs and public services in urban ar-
eas, contributing to equality and social coherence and 
deliver on the Paris Agreement and the Sustainable 
Development Goals.This is the first dedicated imple-
mentation action oriented project, led by UN-Habitat 
to deliver on inclusive, low-carbon urban services. Se-
curing sustainability and multiplier effect, the project 
aims to leverage domestic and international funding 
for the implementation projects that will follow from this 
initiative
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UM ENCONTRO ENTRE
O PÚBLICO E O PRIVADO 

NAS RUAS
O programa Urban Pathways, com o objetivo de contribuir ativamente para o cumprimento do 
Acordo de Paris, atua no nível das cidades, concentrando-se naimplementação de projetos nas 
áreas da mobilidade,energia e gestão de recursos, no contexto da Nova Agenda Urbana e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É financiado pela International Climate Initiative 
(IKI), do Ministério Federal Alemão para o Meio-Ambiente, Conservação da Natureza e 
Segurança Nuclear (BMU) e implementado pela UN Habitat, o Instituto Wuppertal e o UN 
Environment. O programa teve início em quatro países-piloto – Índia, Brasil, Quênia e Vietnã 
–, desenvolvendo uma estrutura de Living Labs, replicada em todas as regiões parceiras. 
Atualmente as atividades estenderam-se para muito além desses países e o programa está 
ativo em 10 cidades-piloto e replicando atividades em mais de 15 cidades. O Urban Pathways 
sustenta-se em quatro pilares: Informar; Inspirar; Iniciar; Implementar.

Um Urban Living Lab Center é um espaço de colaboração entre projetos orientados para 
a questão climática urbana. Compartilhando conhecimento, redes e divulgação, os parceiros 
são ativamente apoiados para desenvolverem arranjos de formação para autoridades locais, 
planejadores, profissionais e empresários. O objetivo é fomentar as capacidades locais de 
desenvolvimento de políticas e planejamento, ampliar o acesso a mecanismos de financiamento 
e apoiar a adoção de modelos empresariais inovadores nas regiões parceiras. O programa 
Urban Living Lab Center é organizado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), a 
Technical University Berlin (TUB) e o Wuppertal Institute, em colaboração com a UNHabitat. 
Os Laboratórios Temáticos e os Hubs Regionais são o principal formato de capacitação, 
desenvolvimento de políticas, planejamento e apoio à inovação a nível local, acelerando a 
implementação de soluções de desenvolvimento urbano sustentável a nível local e
regional.

No contexto brasileiro, estrutura-se atualmente o Urban Living Lab Center de Belo Horizonte, 
a partir, dentre outras iniciativas prévias, da reunião de três agentes: a BHTrans, empresa de 
transportes e trânsito do Município Belo Horizonte, o Instituto Nossa BH, organização não-
governamental, e a Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, 
correspondendo a uma parceria entre poder público municipal, sociedade civil organizada e 
academia. A BHTRANS, por meio de sua Coordenadoria de Sustentabilidade e Meio Ambiente, 
desde 2019 vem implementando na cidade projetos de redução de velocidade e apropriação 
da rua, principalmente no formato de Zonas 30 ou Ecozonas; O Instituto Nossa BH, com 
trajetória de atuação em políticas públicas ligadas a mudanças climáticas e mobilidade urbana, 
é parceiro da BHTRANS no desenvolvimento dessas ações, principalmente na viabilização 
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da participação da sociedade civil em seus processos. A Escola de Arquitetura da UFMG, 
por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, tem um histórico de envolvimento em diversos 
territórios da cidade, não apenas fomentando o debate teórico e político em torno da Ecologia 
Urbana, mas participando efetivamente de processos de transformações socioambientais.

A partir da ideia comum de produção de Ruas de Estar, esses parceiros unem seus âmbitos 
e ferramentas de atuação para execução, ao longo do ano de 2022, de uma série de atividades 
que compreendem: a realização de estudos avaliativos de Zonas 30 e Ecozonas anteriormente 
implementadas na cidade; a construção de termos de referência para a proposição de novas 
políticas públicas ou o incremento de políticas existentes, ligadas aos temas de interesse do 
programa; a organização de oficinas e seminários de trocas de experiência e colaboração 
entre agentes do setor público, da sociedade civil e da academia, em níveis municipal, inter-
municipal e regional; a implementação concreta de um projeto de “Rua de Estar”, no bairro 
Jardim Felicidade, na região Norte de Belo Horizonte – trata-se da conversão de uma via 
de automóveis em um espaço de vida pedestre, um “calçadão”, aberto à apropriação para o 
encontro, o descanso, o aprendizado, a diversão e, especificamente, a relação com as águas, 
uma vez que está situado à beira de um rio, o Córrego do Tamboril, e junto a uma área de 
nascentes.

As ações pelas Ruas de Estar incluem, ainda, a elaboração da presente publicação, um 
guia prático para transformar nossas ruas, que tem como objetivo a sistematização e a 
disseminação do conhecimento adquirido ao longo desses processos enunciados. Tratase de 
um aprendizado constituído na prática e portanto narrado a partir de experiências concretas. 
Entretanto, ainda que situado em contextos específicos, o conteúdo reunido apresenta ampla 
potência de expansão, replicação, adaptação, e desse modo é endereçado tanto aos gestores 
públicos e técnicos, como aos habitantes da cidade; em uma aposta tanto nas transformações 
de paradigmas estruturais da produção urbana, como nas pequenas revoluções cotidianas dos 
nossos modos de vida.
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COMO CRIAR UMA RUA DE 
ESTAR NA MINHA CIDADE?

1. Escolha a área

2. Realize uma vistoria

3. Faça um diagnóstico 

4. Apresente o projeto

5. Defina o tempo da intervenção

6. Mobilize a comunidade local

7. Execute

8. Divulgue e registre 

9. Monitore a efetividade

10. Concretize a intervenção
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ESCOLHA A ÁREA QUE
RECEBERÁ A INTERVENÇÃO

O local que irá contar com uma intervenção de Rua de Estar pode ser indicado por um órgão 
de mobilidade ou mesmo por uma organização da sociedade civil. 

Durante o processo de escolha, é importante avaliar se a área escolhida conta com um grande 
volume de pedestres e automóveis e se é possível reverter a prioridade de circulação na via.
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REALIZE UMA VISTORIA 
TÉCNICA

Depois de definir a via que receberá a Rua de Estar, é necessário analisar alguns critérios 
técnicos, como o levantamento das velocidades regulamentadas e praticadas, da sinalização 
e dos equipamentos urbanos já existentes, das linhas de que ônibus que circulam na região e 
podem ser afetadas pela intervenção e uma contagem volumétrica de veículos e pedestres.

A partir destes levantamentos, estabeleça qual a estratégia mais adequada para o contexto da 
sua intervenção e saiba quem são seus parceiros e como eles podem contribuir no processo.
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FAÇA UM DIAGNÓSTICO 
DO LOCAL 

lém dos aspectos técnicos, também é importante levantar dados sobre a comunidade local.

Nesta etapa, identifique as principais lideranças comunitárias e realize entrevistas de 
percepção ambiental com a população residente, comerciantes e prestadores de serviço.

Esta consulta pode evidenciar se haverá abertura ou resistência para a execução da 
intervenção
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APRESENTE O PROJETO A 
ORGÃOS RESPONSÁVEIS E 

COMUNIDADE 
Depois de desenvolver um projeto preliminar, é hora de apresentá-lo aos órgãos 
responsáveis, como as Diretorias de Planejamento Urbano, Mobilidade, Sistema Viário, 
Manutenção e Projetos do seu município. 

A comunidade local é uma parte necessária dessa conversa: é importante incluir os cidadãos 
e estimular a participação consciente. 

Isso pode ser feito a partir de processos educativos como oficinas e intervenções, onde um 
número pequeno de pessoas possam contribuir, mas multiplicar o conhecimento e disseminar 
o objetivo das Ruas de Estar. 

Cachoeirinha
Belo Horizonte - MG

A Rua de Estar Cachoeirinha foi implementada na rua Simão Tamm, trajeto principal para 
crianças e adolescentes alunos de três escolas do bairro. A escolha favoreceu o engajamento 
da comunidade escolar, que foi envolvida por meio de oficinas que apresentaram a proposta e 
coletaram contribuições para o projeto.
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DEFINA SE A INTERVENÇÃO 
SERÁ TEMPORÁRIA OU 

DEFINITIVA
As intervenções temporárias devem acontecer quando a estratégia de implementação ainda 
não suporta uma intervenção definitiva.

Elas são uma boa forma de avaliar se a ação planejada será bem recebida pelo público e se 
conta com contribuições válidas da comunidade. 

O ideal é que, depois de testar, avaliar e fazer ajustes, a intervenção seja instalada 
definitivamente. Esse processo permite mostrar de forma prática como a Rua de Estar será 
implantada. 

Conhecendo o histórico de resistências para intervenções que alteram a velocidade e a 
ocupação das vias, começar por intervenções ‘’teste’’ é um passo inicial para as políticas 
viárias da cidade sendo preciso atenção e monitoramento com a fragilidade do mobiliário 
para que a depredação da intervenção seja evitada. 

Temporárias ou definitivas, as intervenções são importantes para ajudar a pensar e construir 
políticas públicas que não segmentem o espaço urbano só para carros ou pedestres.
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CRIE AÇÕES DE 
ENGAJAMENTO E MOBILIZE

A COMUNIDADE LOCAL
Depois de identificar atores que possam multiplicar o alcance da Rua de Estar, mobilize-os 
para aumentar a participação do projeto.

Elabore um convite informando a possibilidade de intervenção na região e convide os 
moradores para uma reunião - virtual ou presencial. Permita a interferência da população no 
projeto a partir de desenhos, comentários e outras possibilidades. Esteja aberto e incentive 
a participação da comunidade não só no planejamento ou divulgação, mas também na  
execução. 

Colete opiniões e retornos da população também durante a intervenção a partir de banners e 
outros espaços físicos onde os moradores possam deixar sua opinião.

Santa Tereza
Belo Horizonte - MG

Para a Rua de Estar no Santa Tereza, bairro que conta com uma comunidade engajada 
em projetos comunitários, foram realizadas várias reuniões preliminares com os moradores. 
Com a mobilização, a comunidade não só contribuiu voluntariamente na instalação, como 
também ocupou rapidamente a área que recebeu a intervenção e tomou para si a manutenção 
e implementação de melhorias no local.
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EXECUTE A INTERVENÇÃO 

Depois de planejamentos, oficinas, mobilizações e convocação da comunidade, é hora de 
colocar a intervenção na rua. Para a segurança dos participantes e voluntários, é fundamental 
que veículos não tenham acesso ao local. 

Acionando o órgão responsável pelo trânsito, é possível demarcar a nova geometria, iniciar a 
pintura do espaço e realizar a implementação do mobiliário urbano, sinalização removível e 
elementos de paisagismo sem se preocupar com possíveis acidentes. 

Outras medidas, como a redução do raio de curvatura de cruzamentos e o alargamento de 
calçadas também devem ser feitas nessa etapa. 
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DIVULGUE O PROJETO E 
REGISTRE AS AÇÕES

Envie um release para a imprensa, crie cartazes físicos que possam ser afixados no entorno 
do bairro e materiais digitais que são facilmente compartilhados. 

Quanto mais pessoas conhecerem a proposta das Rua de Estar, mais fácil será para seguir 
implementando intervenções em outros locais da cidade. Por isso, conte também com uma 
equipe de fotografia e/ou vídeo para registrar as ações realizadas. 
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Criar uma Rua de Estar atraente e ocupada pela comunidade local é resultado de muito 
trabalho, mas para que a população aproveite bem a intervenção - seja ela definitiva ou não - 
é preciso garantir a segurança de quem está desfrutando aquele espaço.

Por isso, não esqueça de monitorar (e comparar) os níveis de velocidade dos automóveis que 
estão trafegando naquela via. 

MONITORE A EFETIVIDADE
DA INTERVENÇÃO

Chance de sobre-
vivência do pedestre 
em casos de colisão 

com um carro:

60km/h - 2%
50km/h - 15%
30km/h - 90%
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Crie registros e faça circular a informação de que a Rua de Estar existe e oferece benefícios 
climáticos, de mobilidade, de bem estar e de interação para quem vive na cidade. 

Para isso, pense estratégias de divulgação, fortaleça a relação com parceiros, crie vídeos que 
possam ajudar a encontrar novos recursos. 

Estas ações irão fomentar que Ruas de Estar tornem-se políticas públicas permanentes na 
cidade, previstas no ciclo orçamentário do município no mesmo contexto de recursos de 
obras e manutenções viárias.

CONCRETIZE A 
INTERVENÇÃO COM 

PARCEIROS E COMUNIDADE
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