RUAS
DE LAZER

Uma epidemia saudável
Ruas de Lazer: uma epidemia saudável e uma intervenção comunitária
promissora para controlar a pandemia global de inatividade física. Saiba
mais sobre seus benefícios e tenha ideias para iniciar um programa em sua cidade.

O que são as Ruas de Lazer?
Figura 1. Programas nas Américas *

Conhecidas como Ciclovías
Recreativas na América Latina
ou Open Streets nos EUA e
Canadá, as Ruas de Lazer são
programas que consistem em
abrir temporariamente as ruas
exclusivamente para as pessoas
poderem desfrutar de um
espaço livre, seguro e gratuito
em sua cidade para a prática
de lazer por toda a família (por
exemplo, brincar, andar de
bicicleta, skate, caminhada,
corrida, jogar bola ou outras
atividades).
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Figura 2. A epidemia saudável: Expansão das Ruas de Lazer
nas Américas nos últimos 50 anos *
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Tendência
* A ﬁgura mostra programas com pelo menos dois eventos por ano e que estavam
ativos em 2012. Os dados apresentados são os mais atualizados possíveis. O número
de programas está crescendo continuamente.

Dia de Rua de Lazer

Tráfego de dia de semana

Carrera 15 con Calle 87 (Bogotá, Colombia)

+ de 300 cidades

Carrera 15 con Calle 87 (Bogotá, Colombia)

+ de 1.000
quilômetros

As Ruas de Lazer
promovem as
bicicletas e muito mais.

+ de 110 milhões de
participantes por ano

As Ruas de Lazer são multissetoriais:
Setor público
Recreação e Esportes
Saúde
Educação
Meio Ambiente
Polícia
Planejamento Urbano
Turismo
Transporte

Elas incluem uma ampla
variedade de atividades:
Aulas de atividade física
Esportes
Educação e Cultura
Recreação e brincadeiras
Comércio local
Promoção da saúde
Cuidados para os bichos de
estimação

+ de 25000 horas de
ruas abertas por ano

Sociedade civil
Setor privado
Comércio local
Empresas

Organizações Comunitárias
Voluntariado
Organizações Não
Governamentais (ONGs)

As Ruas de Lazer nos fazem economizar dinheiro porque
pessoas fisicamente ativas têm menos gastos com saúde:
Para cada dólar investido na:
Ciclovía Recreativa
de Bogotá:

3 dólares em custos de saúde são economizados
Economia líquida de 13 milhões de dólares/ano

Ciclovía Recreativa
de Medellín:

2 dólares em custos de saúde são economizados
Economia líquida de 2 milhões de dólares/ano

San Francisco’s
Open Streets:

2,3 dólares em custos de saúde são economizados
Economia líquida de 4 milhões de dólares/ano

Problemas

Potencial

Inatividade Física
Está associada com mais de 5,3 milhões de mortes
por ano e aumenta em 20-30% o risco de diabetes
mellitus tipo 2, doença coronariana, doenças
vasculares cerebrais e câncer.

Os participantes das Ruas de Lazer:
→ Tem uma maior prevalência* de cumprimento das
recomendações de atividade física do que a
população em geral.
→ Tem uma maior prevalência de uso da bicicleta
como meio de transporte.
→ Tem uma menor prevalência de sobrepeso e
obesidade.

Insegurança nas ruas

Os participantes das Ruas de Lazer reportam uma
maior percepção de segurança.

Diminuição na qualidade de vida urbana

Os participantes das Ruas de Lazer têm maiores escores
de qualidade de vida relacionada à saúde.
As Ruas de Lazer reduzem a contaminação por
material particulado e o ruído das ruas.

Poluição do ar e poluição sonora

Falta de espaços para interação social e recreação.
Iniquidade e exclusão social.

As Ruas de Lazer promovem a equidade, além da
inclusão e interação social: os participantes vêm de
todos os níveis socioeconômicos e também incluem
pessoas em situação de incapacidade, crianças, idosos,
famílias e minorias.
Aquecem a economia local das comunidades.
Em média, os participantes das Ruas de Lazer
apresentam maiores escores de capital social.
* Prevalência é a proporção de indivíduos de uma população que apresentam uma
característica ou evento em determinado momento ou intervalo de tempo.

Sunday Streets (San Francisco, CA, EUA)

Recomendações gerais de atividade física
5 a 17

anos

Mínimo de 60 minutos diários de atividade física de
intensidade moderada a vigorosa, que seja apropriada
para a idade, divertida e variada.

Mínimo de 150 minutos de atividade física moderada ou
75 minutos de atividade física vigorosa por semana.
18 a 64

anos

Atividades moderadas: caminhar, andar de bicicleta, dançar,
subir escadas, aeróbica.
Atividades vigorosas: trotar, correr, caminhar rápido, jogar
futebol, jogar basquete, pular corda.

Durante a fase de
planejamento, assegure-se
do envolvimento dos
seguintes atores: esporte e
lazer, saúde, transporte,
educação, planejamento
urbano, turismo, cultura,
segurança e meio
ambiente. Não se esqueça
da sociedade civil.

Por onde começar?
Se você quer começar um programa de Ruas de Lazer em sua
cidade, siga estes passos:

Passo 1
Reúna informação técnica essencial para estruturar uma
proposta: Rotas, características e condição das vias, bairros
e populações que se pretende incluir no programa.

Passo 2
Conheça e identiﬁque o marco normativo local e nacional
relacionado à atividade física, recreação, esporte e lazer que
podem ser úteis na elaboração dos argumentos legais para o
programa.

Passo 3
Identiﬁque os interesses e posições a favor e contra a
proposta dos atores sociais e políticos, assim como suas
responsabilidades e competências para o desenvolvimento da
proposta.

Passo 4
Prepare argumentos técnicos úteis e de interesse para os
atores que considerar relevantes (estas informações se
encontram nas páginas anteriores deste documento).

Passo 5
Deﬁna mensagens adequadas para os diferentes atores
identiﬁcados. É crucial saber mostrar a eles como as Ruas
de Lazer podem favorecer seus interesses e ajudar em suas
preocupações. As mensagens devem incluir informações
simples e fáceis de entender assim como argumentos
técnicos relevantes para o setor/ator.

Passo 6
Realize estudos técnicos e de mercado e socialize a proposta
com as comunidades.

Passo 7
Apresente a proposta para a aprovação ﬁnal.
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As Ruas de Lazer são programas com
benefícios que vão muito além da saúde:
são uma promessa para construir cidades
mais saudáveis, humanas, igualitárias e
melhores para se viver.
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Para mais informações, contate
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