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TRÂNSITO

AN P

Uma das principais causas de mortes no trânsito no Brasil é o atrope-
lamento de pedestres. Na cidade de São Paulo, o número de mortes 
por este motivo significou, em 2011, 45,2%1 do total. Os acidentes 
acontecem predominantemente nas travessias de rua e decorrem do 
uso compartilhado da via entre veículos em movimento e pedestres, 
gerando, naturalmente, um conflito no uso do espaço, cuja solução 
depende do ordenamento do ambiente local no âmbito da engenharia 
de tráfego e de uma definição de regras que sejam compreensíveis 
aos motoristas e aos pedestres, para que todos possam ser educados 
para o bem da segurança geral.

Essencialmente, os acidentes decorrem da falta de observação das 
regras pelos motoristas e/ou pedestres, seja por desconhecimento 
delas, seja por imprudência ou negligência de seus atores. Na cidade 
de São Paulo, estatísticas apontam que 83% das mortes por atrope-
lamento estão relacionadas com a travessia de rua, 10% com pedes-
tres caminhando na via e 7% sobre o passeio público.2

A travessia se dá em meio de quadras e, predominantemente, nos 
cruzamentos. Estes últimos são os locais mais confusos da malha 
viária urbana, em razão da convergência de movimentos de veículos 
e de pedestres para estes pontos, do uso do solo predominantemen-
te comercial, do acúmulo de equipamentos públicos (telefone público, 
lixeiras, postes, caixas de correio etc.), da existência de bancas de 
jornal e, nas áreas centrais, da maior presença do comércio de ambu-
lantes. Trata-se de um local com inúmeros apelos visuais que “rou-
bam” das pessoas grande parte da sua concentração. No programa 

1. CET/SP. Acidentes de trânsito fatais em São Paulo – 2011.

2. Idem.
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3. Revista Veja – Seção Brasil, de 8/9/2011.

de proteção do pedestre em São Paulo foi adotada a figura do 
“homem-faixa” na campanha, cujo perfil é o de uma pessoa com 
carência afetiva. A escolha deste personagem para protagonizar as 
peças da campanha foi pela constatação, por meio de pesquisa rea-
lizada no laboratório de neuromarketing da Fundação Getúlio Vargas/
SP,3 de que a única coisa que os motoristas não percebiam no cruza-
mento era a faixa de pedestre.

Na presente análise, vamos procurar demonstrar que o “ambiente” 
nos cruzamentos é muito desfavorável para a travessia do pedestre. 
Como buscaremos mostrar que, enquanto o pedestre está sujeito a 
mais de 52 configurações de sinalização diferentes no cruzamento, o 
motorista precisa compreender apenas 11 situações específicas, o 
que torna muito mais fácil preparar o motorista para esse “ambiente” 
do que o pedestre. Naturalmente, não é possível imaginar um progra-
ma educativo consistente para uma pessoa que terá que decidir, a 
cada momento, o que deve fazer diante de uma dentre inúmeras con-
figurações diferentes encontradas ao longo do seu caminho. O mais 
provável, e é o que de fato acontece com muita frequência, é o pedes-
tre adotar a regra padrão de “ir em frente sempre que se sentir seguro, 
qualquer que seja a sinalização”.

É muito comum nas cidades que empreendem programas de respeito 
ao pedestre (ou respeito à faixa), os motoristas reclamarem e aponta-
rem o pedestre como a causa dos acidentes. Trata-se de uma reação 
que tem um lado objetivo, mas que carrega em si um preconceito, pois 
o que se percebe nas ruas é um comportamento agressivo dos moto-
ristas diante do pedestre, podendo-se observar cenas de total desres-
peito. Muito dos acidentes poderiam ser evitados, caso os motoristas 
dirigissem com mais atenção, soubessem e aplicassem regras mínimas 
previstas no CTB, admitissem os direitos dos pedestres e empregas-
sem velocidades moderadas em seus veículos. Claro que a forma como 
os pedestres atravessam as ruas das cidades também contribui com os 
conflitos com os veículos, mas, como pretendemos demonstrar, isso 
está fortemente influenciado pelas configurações do ambiente do cru-
zamento, interferindo negativamente no seu comportamento.

O motorista está sujeito a situações mais simples e, como ele já foi 
submetido a algum tipo de treinamento para obtenção e renovação da 
CNH, por mais precário que ele tenha sido, os programas educativos 
demonstram serem mais eficazes quando ele é o foco da ação edu-
cativa. Para que as campanhas sejam mais eficientes sobre os pedes-
tres é fundamental que a sinalização dos cruzamentos tenha um 
padrão mais bem definido e menos confuso.
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Por que há tantas configurações diferentes para o pedestre em um 
cruzamento? A razão está na forma como os projetos de sinalização 
são feitos e evoluem no tempo e isso decorre não só da forma de 
aplicação de conceitos e padrões técnicos pela engenharia de tráfe-
go, cujo foco predominante é o fluxo veicular, mas, sobretudo, por 
razões econômicas. De tempos em tempos, em razão da escassez 
de recursos públicos, cada cruzamento vai recebendo “doses” de 
sinalização destinadas a proteger o pedestre e, assim, com o passar 
do tempo, a cidade vai ganhando uma coleção diversificada de 
esquemas diferentes. Nos projetos destinados a dar fluidez ao trân-
sito de veículos, o olhar do projetista se dirige à malha viária local e 
até mesmo para uma região mais ampla. Mas, ao incluir elementos 
de sinalização para o pedestre, o projetista dirige sua atenção pon-
tualmente ao cruzamento, sem considerar que, no seu caminho, o 
pedestre percorre trechos mais longos com muitos outros cruza-
mentos no percurso.

Os humanos, em geral, não aceitam com muita facilidade restrições a 
sua liberdade de agir e regras sociais de convivência não escapam. 
Cortar caminho, reduzir distâncias, economizar tempo e chegar logo 
em algum lugar são características do homem urbano, que se acen-
tuaram com o crescimento das cidades e tendem a serem fortalecidas 
ainda mais, pois o ambiente urbano está cada vez mais inóspito e, por 
consequência, cada vez mais restritivo. Somos seres inquietos e 
ansiosos e, por isso, intolerantes com as restrições.

O conflito entre pedestres e veículos é um fato inerente ao uso comum 
do mesmo espaço físico, mas o desrespeito às regras é um traço 
cultural construído de longa data e os mais marcantes são a obtenção 
de vantagens pessoais e a exagerada valorização do automóvel. Não 
se discute, nos meios sociais, em especial na escola e na família, que 
são os núcleos mais duradouros de formação do indivíduo, o que é o 
espaço público e a quem ele pertence. Simplesmente as pessoas 
acham que a rua pertence ao automóvel. Por quê? O histórico incen-
tivo dos governos ao desenvolvimento da indústria de automóvel 
levou à construção de uma malha viária urbana voltada predominan-
temente para este tipo de modo de transporte e, ao mesmo tempo, 
construiu, no imaginário do motorista (e do proprietário do veículo), a 
ideia de propriedade do espaço viário. O trânsito é uma das preocu-
pações diárias da classe social formadora de opinião e, ao mesmo 
tempo, usuária predominante do automóvel, com acesso aos gover-
nos e à mídia, e isto pressiona os técnicos de trânsito a dar tratamen-
to prioritário à fluidez dos automóveis. O uso intenso do viário pelo 
automóvel, a enorme energia cinética envolvida em uma massa metá-
lica medida em toneladas impondo-se aos seres mais frágeis, o zelo 
dos técnicos e os grandes investimentos que foram dispensados a 
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este tipo de uso da via pela engenharia de tráfego contribuíram para 
tornar mais evidente o predomínio do automóvel na via.

Veremos, adiante, que o tratamento dado aos cruzamentos, que é o 
local mais conflituoso de toda a malha viária, é dedicado predominan-
temente ao automóvel. É notório esse desequilíbrio quando se obser-
va a distribuição dos tempos semafóricos entre aqueles dedicados 
aos veículos e aqueles destinados aos pedestres. Em cruzamentos 
mais importantes para o tráfego de veículos, o pedestre deve aguar-
dar muito tempo para conseguir atravessar a rua (em muitos casos, 
140 segundos e em outros até 160 segundos).4

O tratamento dos cruzamentos para dar visibilidade e segurança à 
travessia, como as faixas de travessia e a sinalização luminosa, ajuda 
o pedestre, mas a diversidade de esquemas gera múltiplos ambientes 
em que é difícil sua plena compreensão por ele, o que o leva a decidir 
atravessar a rua nas “brechas” entre os veículos em movimento, 
arriscando-se, naturalmente.

Programas destinados à redução de acidentes e mortes por atropela-
mento vêm sendo progressivamente adotados, a partir do sucesso 
alcançado pelo programa iniciado em algumas cidades e, especial-
mente, em Brasília no final dos anos 1990, com resultado significativo 
na redução de mortes. Em 2011, ganhou grande repercussão o “pro-
grama de proteção do pedestre” iniciado na cidade de São Paulo que 
alcançou, após um ano, uma redução de 38% nas mortes por atrope-
lamento no centro expandido da cidade e 7% em toda a cidade.5 
Outras cidades, como Santos, também implementaram programas 
semelhantes, com resultado até mais expressivo. Esses exemplos 
recentes estimularam outros municípios que já estão iniciando progra-
mas como esses. Ao lado de ações no campo da educação, da enge-
nharia viária e da fiscalização, o programa de São Paulo contou com 
uma ampla cobertura das redes de TV, rádio e jornais, que muito con-
tribuíram para a mudança de hábitos, em especial dos motoristas. Da 
mesma forma, Santos realizou ações parecidas e obteve ampla 
cobertura da mídia regional.

Tais programas, e outros que ainda irão começar em outros municí-
pios, poderiam ter mais eficiência se fossem alterados os ambientes 
dos cruzamentos, tornando as regras mais simples para os pedes-
tres e a fiscalização mais clara para os motoristas. Se, por um lado, 
os desvios de comportamento dos motoristas são passíveis de puni-
ção (legislação de trânsito), para os pedestres não há formas coer-

4.  Pesquisa realizada pelo próprio autor na avenida Paulista x rua Augusta e avenida Alcântara Machado 
x rua Bresser em 17/7/2012.

5. Folha de S. Paulo – Cotidiano, de 15/5/2012.
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citivas previstas (a multa para o pedestre prevista no CTB não tem 
aplicação regulamentada pelo Contran e, mesmo assim, seria muito 
complexa e praticamente inexequível). Em São Paulo, o nível de 
obediência à regra de prioridade do pedestre na travessia passou de 
10,4% antes do programa começar, para 14% após o seu início e 
para 25,1% após o início da fiscalização, chegando, 90 dias depois, 
a 32,2% de obediência.6

A fiscalização é mais eficaz quando o infrator compreende o erro 
cometido e, uma vez constrangido pela multa, procura não incorrer no 
mesmo erro novamente. Quando o motorista se depara com uma 
faixa de travessia isolada em meio a uma quadra, é fácil explicar a ele 
que, neste caso, ele deve parar o veículo e aguardar que o pedestre 
atravesse. O motorista só não atenderá a essa regra básica por deso-
bediência, mas nunca por incompreensão. Mesmo sujeito a configu-
rações mais simples (11, como veremos), em um cruzamento onde 
são permitidas conversões do veículo para a via transversal, onde 
pode ou não haver faixa de travessia e onde pode ou não existir 
semáforo para pedestre, é muito mais difícil para o motorista entender 
o que deve fazer. Também para o agente de trânsito não é tão simples 
caracterizar a infração, o que pode levá-lo a não multar quando deve-
ria ou a multar quando não deveria, gerando multas que não sejam 
totalmente compreensíveis aos infratores.

É preciso ampliar a educação do pedestre e do motorista para se 
alcançar níveis de obediência mais significativos, e isso pode ser faci-
litado pela simplificação do ambiente dos cruzamentos. Na presente 
análise, nos propomos a entender um pouco mais em detalhes os 
ambientes existentes nos cruzamentos aos olhos do pedestre e do 
motorista e, a partir dessa compreensão, buscar ideias que os simpli-
fiquem e, com isso, tornar os locais mais seguros e programas edu-
cativos mais eficientes.

OS “aMbieNteS” dO CruzaMeNtO Para OS PedeStreS

Processo de análise

Inicialmente, foi feita uma relação de todos os cruzamentos típicos, 
considerando os seus aspectos físicos e os tipos de sinalização para 
veículos e para pedestres possíveis de serem encontrados nas cida-
des brasileiras, buscando representar todas as configurações de tra-
vessia aos olhos do pedestre. Cada travessia foi identificada, respec-
tivamente, como de A para B, de B para C, de C para D e de D para 
A (ou vice-versa), com as letras A,B,C e D representando a origem do 
pedestre em cada uma das esquinas.

6. Apresentação da CET/SP no 2º Seminário ANTP de Mobilidade Urbana, 9/5/2012.
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Em seguida, fez-se uma análise por tipo de travessia. Cada travessia 
foi caracterizada como “nova”, quando se tratava de um situação 
ainda não descrita, ou “repetida”, se a travessia já havia sido consid-
erada em situações anteriores. O resultado foi apresentado segundo 
uma tabela, conforme a ilustração, a seguir, no qual estão representa-
dos os quatro primeiros tipos de cruzamento, podendo-se observar, 
então, oito alternativas de travessia distintas para o pedestre.

O processo adotado no exemplo foi aplicado para todos os casos 
descritos neste trabalho, resultando em 52 situações completamente 
diferentes.

Cruzamentos não semaforizados para veículos

Configuração

Condição da travessia

A - B ou 
B - A

B - C ou  
C - B

C - D ou  
D - C

D - A ou  
A - D Total

Nova Nova Nova Nova 4

 Nova Nova Repetida Repetida 2

Repetida Repetida Nova Repetida 1

Repetida Repetida Repetida Nova 1

Total de configurações distintas 8
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O cruzamento mais simples de todos é aquele constituído por duas 
vias que se cruzam perpendicularmente, cada qual com mão única 
para o tráfego de veículos e que não dispõe de sinalização semafóri-
ca, mas pode conter faixas de travessia para pedestres.

Nos cruzamentos em que não há controle semafórico para veículos, a 
maneira usual é o pedestre decidir o momento da travessia em função 
da distância e da velocidade de aproximação dos veículos, buscando 
uma “brecha” entre veículos que julga segura, mas nem sempre indi-
cando sua intenção de forma clara. Quanto ao motorista, pela regra de 
trânsito, ele deve reduzir a velocidade, parar e dar prioridade ao pedes-
tre sempre que este demonstrar que deseja atravessar a via, mesmo 
sem a existência da faixa de pedestre.7 Em nenhum dos casos, tanto 
motoristas como pedestres conhecem a forma correta de agir.

Cruzamentos semaforizados para veículos e não semaforizados 
para pedestres

São os casos dos cruzamentos com semáforos para veículos, mas sem 
semáforo para os pedestres, conforme ilustram os desenhos, a seguir.

Quando há semáforo veicular, é obrigatória a existência de uma linha 
pintada transversalmente na pista, destinada a estabelecer o local 
limite para a parada do veículo, denominada “linha de retenção”.

No cruzamento com sinalização semafórica para veículos, a travessia 
deve ser feita quando o semáforo fecha para os veículos. Na lingua-
gem dos técnicos, nesta situação, o pedestre “pega uma carona” na 
parada do veículo. Quando o veículo para na linha de retenção devido 
ao fechamento do semáforo, a travessia de A para B ou de A para D, 

7. Artigos 44, 69 e 70 do Código de Trânsito Brasileiro.
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ou vice versa, é intuitiva para o pedestre. Mas se não houver veículo 
parado ou em movimento na via, para agir corretamente o pedestre 
terá que olhar o semáforo do veículo e certificar que ele está fechado 
e, então, atravessar a rua. O mais provável é o pedestre, sentindo-se 
seguro, observar a distância e a velocidade do veículo e atravessar 
sem observar o semáforo veicular.

Já do lado oposto do cruzamento, para a travessia de C para D e de 
C para B, ou vice versa, o pedestre não tem uma indicação clara de 
como proceder, mesmo existindo faixa de travessia. Há duas cir-
cunstâncias possíveis: ou há veículos parados na linha de retenção 
do outro lado do cruzamento; ou há veículos se aproximando do 
cruzamento. Na primeira condição, é fácil para o pedestre reconhe-
cer seu momento de atravessar a rua. Na segunda, o pedestre terá 
que buscar a informação no foco do semáforo e verificar se está 
verde ou vermelho. É mais provável, nestas circunstâncias, que ele 
decida atravessar a rua na forma já referida, aproveitando uma “bre-
cha” entre os veículos em movimento. Nos casos expostos até 
agora, não é permitida a conversão para direita ou para esquerda no 
cruzamento. Veremos esta condição mais à frente.

Já discutimos a regra para travessia de A para B e de A para D, e 
vice versa, nos cruzamentos com semáforo para veículos. No entan-
to, neste mesmo tipo de cruzamento, não fica claro como se deve 
proceder na travessia de C para B e de C para D. Nesses casos, qual 
deveria ser o procedimento para os motoristas e para os pedestres? 
Uma interpretação possível da regra de trânsito, de acordo com 
artigo 70 do CTB,8 é o motorista permitir a passagem do pedestre, 
mesmo com o sinal aberto para o veículo. No texto do artigo não fica 
claro o que se quer dizer com “exceto nos locais com sinalização 
semafórica”. A que tipo de sinalização semafórica o Código se refe-
re: para veículos ou para pedestres? Não admitir que o pedestre 
tenha prioridade nessas condições o obrigaria a olhar o sinal do 
semáforo para saber se pode ou não atravessar. Também neste 
caso, o mais usual, e o que se observa na prática, é o pedestre usar 
a regra da “brecha” entre veículos e decidir sua travessia.

Cruzamentos semaforizados para veículos e para pedestres

Com semáforos para pedestres, a dúvida anterior ficaria resolvida, 
porque havendo foco luminoso o pedestre deve seguir a regra de 
atravessar apenas no verde (e, eventualmente, concluir a travessia no 
vermelho piscante), e não atravessar no vermelho.

8.  CTB, art. 70 - Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim 
terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser res-
peitadas as disposições deste Código (nosso grifo).
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Mesmo assim, é possível existir cruzamentos com foco para pedestre 
apenas nas faixas de travessia existentes no local, mas não em todas 
as direções, como ilustram as figuras. Nas travessias sem faixas e, 
portanto, sem foco para pedestre, as dúvidas de travessia seriam as 
mesmas já referidas anteriormente.

Outro aspecto importante é quando há falhas no sistema de sinaliza-
ção semafórica para veículos, como luzes apagadas, foco fixo em 
uma cor de luz apenas ou com amarelo piscante. Nesses casos, qual 
deve ser o procedimento de travessia? Uma interpretação é admitir 
que o cruzamento não é sinalizado e, portanto, valeria a regra da prio-
ridade do pedestre. Já no caso de falha no semáforo de pedestre, este 
terá que observar o movimento dos veículos ou olhar para o semáforo 
de veículos para identificar sua vez de travessia.

Cruzamentos semaforizado para veículos, para pedestres e com 
botoeira

Para se evitar que o trânsito de veículo paralise, em alguns locais 
onde o volume de pedestre é muito baixo, emprega-se a “botoeira”, 
ou seja, um sistema para que o pedestre acione o seu próprio semá-
foro. Quando falarmos de tempo de ciclo semafórico, voltaremos a 
ampliar a discussão sobre botoeiras.

Nos casos em que existe foco para pedestres com botoeira, é neces-
sário que o pedestre acione o botão. A lógica para implantação deste 
sistema é a de preservar ao máximo o fluxo livre para veículos, alter-
nadamente entre os dois sentidos.

O botão não tem uma compreensão muito clara para as pessoas, 
entretanto. Primeiro, passa a ideia ao pedestre de que, sendo 
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acionado, abrirá o seu sinal logo em seguida, o que não acontece 
porque ele segue uma programação predefinida pelo técnico de 
trânsito.9 O pedestre desconhece a lógica de funcionamento e 
sempre imagina que “se não abriu já, é porque está com defeito”. 
Pode ocorrer, ao contrário, situações em que ele aciona o botão e 
o sinal abre quase que no mesmo momento, passando a impres-
são que é assim que funciona. O que acontece nestes casos, 
provavelmente, é que o controlador semafórico, naquele período 
do dia, pode estar automaticamente programado. Quando o 
pedestre aciona o botão, coincidentemente, ocorre a abertura do 
sinal já programada. Como os volumes de pedestres variam em 
função do horário do dia (pico da manhã, pico da tarde e horário 
de almoço) em determinados locais, é comum as centrais opera-
cionais deixarem o botão desativado nestes locais, ou seja, dei-
xando o estágio do pedestre automatizado.

Para confundir um pouco mais, nas botoeiras utilizadas em todas as 
cidades brasileiras, o botão, quando acionado pelas pessoas, não 
indica a condição “acionado”, ou seja, não há um alarme sonoro ou 
luminoso indicando que ele foi acionado. Pode ocorrer que pessoas 
próximas ao poste onde está o botão não o acionaram, confundindo 
os demais usuários que se aproximam do local. Nessas circunstân-
cias e, por indução, os pedestres que estão chegando ao local julgam 
que o botão já foi acionado e não o acionam também. Se nenhum 
deles acionou, o estágio para o pedestre não terá início, ficando a 
sensação nas pessoas que alguma coisa está errada, portanto é 
melhor atravessar utilizando a “brecha” entre veículos. Já existe este 
tipo de alarme destinado a pessoas com deficiência visual, mas, no 
Brasil, ainda é experimental e o que predomina é o botão sem nenhu-
ma indicação de acionamento.

Outro tipo de confusão pode ocorrer diante de falha no botão não 
perceptível ao pedestre. Nestas condições, o acionamento do botão 
não leva à mudança na sinalização semafórica. Após aguardar um 
tempo, o pedestre decide atravessar observando a “brecha” entre 
veículos. Nas condições em que o botão está quebrado ou depredado 
e esta condição é visível ao pedestre, ele decidirá atravessar obser-
vando a distância e a velocidade dos veículos.

Acrescente-se que há pessoas que não acionam o botão por ques-
tões de higiene.

9.  A partir do acionamento da botoeira, o controlador do semáforo vai para o programa que contempla 
o “estágio para o pedestre”, em geral após o fechamento do semafórico para veículos da via de menor 
movimento. O tempo para isso ocorrer dependerá do tempo de ciclo semafórico do local. Conside-
rando o tempo padrão de 90 segundos de ciclo, e supondo que o botão é acionado no início do ciclo, 
a abertura para o pedestre pode levar até 80 segundos.
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Cruzamentos com conversões permitidas para os veículos

Os cruzamentos em que são permitidas as conversões para os veícu-
los e que não têm o estágio do semáforo para o pedestre são os mais 
difíceis de interpretação da regra de prioridade da travessia tanto para 
pedestres quanto para os motoristas.

Para os pedestres com intenção de atravessar de B para C e de C 
para D (ou vice versa), a existência da conversão permitida introduz 
uma nova confusão. Aquele que intenciona ir de B para C ou de C 
para D (e vice versa), imagina que, estando o semáforo fechado para 
os veículos da rua que deseja atravessar, a sua travessia estará tam-
bém liberada. Existindo semáforo para pedestre e não havendo o 
estágio próprio para ele, tanto o semáforo veicular quanto o semá-
foro para o pedestre indicarão a luz verde. Nas duas condições, a 
regra de trânsito é clara: o motorista do veículo em conversão deve 
dar prioridade ao pedestre.10 Embora exista esta regra, ela não está 
presente na cultura do motorista. Pelo menos na de muitos deles. 
Para estes, quando o semáforo de veículos abre, é natural ir em 
frente ou fazer a conversão.

Se não houvesse a regra da prioridade, o pedestre que intencio-
nasse ir de C para D e de C para B (e vice versa) nunca conseguiria 
atravessar a rua, a não ser que seguisse a regra da “brecha” entre 
veículos.

Um agravante para a situação dos pedestres nos cruzamentos com 
conversão é a falta de hábito do motorista de indicar sua intenção por 
meio da seta (pisca-pisca). Em pesquisa realizada pela CET/SP, em 
2011, 42,2% dos motoristas, em média, não acionavam aquele dispo-
sitivo ao fazerem uma conversão.

estágio para pedestre

Há casos em que o técnico de trânsito prefere adotar um ciclo sema-
fórico com o estágio próprio para o pedestre, ou seja, criando um 
momento exclusivo para travessia de pedestre, conhecido como 
“estágio do pedestre”, evitando, dessa maneira, o conflito entre o 
veículo em conversão e a travessia do pedestre.

10. Artigo 70 e 214-V, do CTB, e Manual Brasileiro de Fiscalização, código enquadramento 616-50.
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O estágio próprio para os pedestres permite uma sinalização segura 
para travessia, uma vez que o sinal do semáforo está fechado para 
todos os fluxos veiculares. No entanto, como veremos quando falar-
mos de ciclo semafórico, a forma como é dimensionado este estágio 
torna o tempo de espera do pedestre muito longo e isso causa outro 
tipo de problema: ele não espera abrir e atravessa a rua numa “bre-
cha” entre veículos em movimento.

Naturalmente que esta escolha pressupõe a existência do semáforo 
para pedestre. Embora estes cruzamentos sejam diferentes dos 
demais, do ponto de vista de configurações de sinalização, a coloca-
ção do “terceiro estágio” não acrescenta novos modelos para o 
pedestre, já que todos os casos anteriores com dispositivos de faixa 
de pedestre e foco para pedestre já contemplam todos os movimen-
tos possíveis.

Cruzamentos com vias com mão dupla

Se a mão única para os veículos em um cruzamento já não é de fácil 
identificação pelo pedestre, a mão dupla é ainda para ele muito mais 
difícil. Em muitas cidades, mas não em todas, onde a placa de regu-
lamentação R-24A é aplicada, o pedestre pode aprender a reconhecer 
a mão única. Mas, para mão dupla, não há sinalização vertical de 
regulamentação prevista no Manual Brasileiro de Sinalização.11

A existência de via de mão dupla aumenta a complexidade do ambien-
te do cruzamento e introduz uma nova confusão para o pedestre. De 
que maneira o pedestre pode identificar uma via de mão dupla em uma 
via de pista única? A única sinalização prevista é a linha divisória de 
fluxo amarela contínua, simples ou dupla, pintada na pista, em geral 
numa extensão de 20 metros próxima à intersecção. Esta sinalização 
horizontal pode estar presente ou não. Mesmo que esteja, ela não é de 
fácil reconhecimento pelo pedestre. Uma maneira intuitiva é verificar o 
movimento dos veículos atenciosamente, ou verificar se há carros esta-
cionados de ambos os lados da via ou, ainda, verificar a existência de 
semáforos dos dois lados do cruzamento. Em qualquer uma dessas 

11.  Manual Brasileiro de Sinalização, volume IV – Sinalização horizontal, aprovado pela Resolução Con-
tran nº 236/2007.
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situações, o pedestre não está treinado a enxergar. Algumas pessoas 
podem ter desenvolvido a atenção para esses “sinais”, mas outras não.

O cruzamento com via de mão dupla induz o pedestre a mais uma 
decisão errada e arriscada. No desenho, abaixo, há um exemplo de 
cruzamento onde é provável o pedestre errar. Esse esquema mostra um 
cruzamento em que uma das vias tem mão dupla e a outra é mão única, 
mas com possibilidade de conversão à esquerda. É normal, nesses 
tipos de cruzamento, o ciclo semafórico ter três estágios: o primeiro 
para a via de mão dupla, o segundo para a via transversal (ir em frente 
ou virar à esquerda) e o terceiro estágio é o estágio próprio para o 
pedestre atravessar de A para B, ou vice versa.

Entretanto, o pedestre que intenciona atravessar de B para A, e que não 
sabe da existência do “terceiro estágio” e enxerga o veículo parar na linha 
de retenção de sua faixa de travessia, é levado a iniciar a travessia da rua, 
sem perceber que, do meio da via em diante, há fluxo de veículos em 
sentido contrário vindos da conversão à esquerda da via transversal.

rotatórias

No desenho esquemático abaixo de uma rotatória, o pedestre tem duas 
situações distintas: travessia nas vias onde circulam os veículos que se 
dirigem à rotatória; e travessia naquelas em que os veículos estão dei-
xando a rotatória. Na travessia do primeiro tipo, o pedestre deve verificar 
a velocidade e distância do veículo que se aproxima, certificar-se de que 
ele parou, antes de atravessar a rua. Na travessia nos outros tipos de via, 
o pedestre deve observar os veículos que circulam na rotatória e distin-
guir aqueles que intencionam fazer a conversão à direita.
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As rotatórias foram feitas para distribuir o fluxo de veículos em 
várias vias convergentes sem a utilização de semáforos, dentro de 
determinados limites de volume de tráfego. Mas é comum, com o 
aumento do tráfego de veículos, que se coloquem semáforos para 
veículos e também faixas para pedestres, com ou sem foco, com 
ou sem botoeira, gerando novas configurações para serem com-
preendidas pelo pedestre.

intersecções em “t” ou bifurcações (cruzamentos em “Y”)

Embora muito frequentes nas cidades, especialmente as intersecções 
em “T”, elas não geram novas configurações para os pedestres, pois 
se enquadrariam em casos já descritos anteriormente. Em geral, há 
três possibilidades de travessia, mas nem sempre são pintadas faixas 
de pedestres nas três direções. Além desses desenhos, há muitos 
outros e que também não foram considerados nesta análise, por 
serem muito específicos e peculiares de cada local.

resumo

Por que há tantos tipos de configurações diferentes? Uma razão é o 
acréscimo progressivo de sinalizações ao longo do tempo. De um 
cruzamento “nu”, sem qualquer sinalização, vão sendo incorporados 
novos itens, na medida em que os técnicos vão julgando necessário 
(por questões técnicas ou por pressão da comunidade do local). Nem 
sempre é possível acrescentar todos os elementos de sinalização 
desejáveis em face da escassez de recurso orçamentário ou financei-
ro, ou devido à ausência de contratos em vigor com fornecedores de 
equipamentos e/ou serviços. Com isso, implanta-se uma parte, na 
expectativa de complementação futura, que muitas vezes não ocorre. 
Ou, de outra forma, é implantada apenas uma parte em caráter emer-
gencial, que se torna definitiva.

Uma segunda razão é o padrão de solução adotado pelo técnico, que 
também é variável de um para outro especialista. Os manuais de sina-
lização definem os elementos da sinalização, sua finalidade, suas 
dimensões, características e onde devem ser aplicados, mas não 
explicam como chegar a uma solução de projeto em uma situação 
real. Esta é produto da criação do técnico, que leva em conta sua 
experiência, o treinamento recebido, as condições geométricas 
locais, os fluxos de veículos e pessoas e outras condições físicas e 
operacionais peculiares do cruzamento. Sendo técnicos de “escolas” 
diferentes, terão visões e interpretações diferentes do local, gerando 
projetos diferentes. Naturalmente, ainda há aqueles projetos executa-
dos por técnicos que não tiveram o treinamento necessário e que, por 
isso, podem cometer erros grosseiros.
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Considerada uma malha viária extensa da cidade, desenvolvida pau-
latinamente ao longo dos anos e que recebeu tratamentos peculiares 
pontuais e parciais ao longo do tempo, a consequência natural é uma 
grande diversidade de soluções de projeto que, no fim, confundem o 
pedestre. Diante da profusão de soluções para travessia, é grande a 
possibilidade de o pedestre decidir adotar o modelo padrão usual do 
comportamento de “ir em frente sempre que se sentir seguro, qual-
quer que seja a sinalização”. Se desejarmos educar de maneira efi-
ciente o pedestre no uso dos “ambientes” de travessia, deveremos ter 
“modelos” mais simples, mais comuns e em menor número.

OS “aMbieNteS” dO CruzaMeNtO Para OS MOtOriStaS

Ao contrário dos pedestres, os motoristas estão sujeitos a muito 
menos “modelos” de comunicação em cruzamentos. O que leva os 
motoristas a decidir o que fazer nos cruzamentos são sinais muito 
simples e em número muito pequeno.

Ao se aproximar de um cruzamento, o motorista pode ir em frente, 
virar para a direita ou para esquerda. O que vai indicar se ele pode ou 
não fazer estes movimentos, e como fazer, são cinco placas de regu-
lamentação: proibido ir em frente, proibido virar à esquerda, proibido 
virar à direita, a placa PARE e a placa DÊ A PREFERÊNCIA.

Além desses sinais, deverá observar o semáforo (se existir) e o tipo, 
se semáforo normal ou amarelo piscante.

Nas conversões à direita ou à esquerda, em que não há o estágio 
próprio do pedestre no ciclo semafórico, o motorista deverá dar prio-
ridade à travessia do pedestre, exista ou não faixa de pedestre, exista 
ou não foco semafórico para o pedestre. Naqueles em que há o está-
gio do pedestre, a orientação para o motorista é seguir o que deter-
mina o semáforo.

Outra regra muito simples é não parar sobre a faixa de pedestre ou, 
quando houver semáforo para veículos, parar antes da linha de reten-
ção. Finalmente, se abrir o sinal e o pedestre estiver ainda atravessan-
do, o motorista deverá aguardar que ele termine a travessia.

Se não há qualquer tipo de sinalização, a regra a ser adotada é dar 
preferência ao veículo que vem pela direita e respeitar a prioridade 
do pedestre em qualquer condição: ir em frente, virar a direita ou 
virar a esquerda.

Somando todas as possibilidades, o “ambiente” do cruzamento para 
o motorista tem 11 esquemas de comunicação: cinco tipos de sinali-
zação vertical de regulamentação; dois tipos de sinalização semafóri-
ca, uma regra de respeito à prioridade ao pedestre, uma regra de dar 
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preferência aos veículos que chegam pela direita e duas regras – parar 
antes da retenção e não parar sobre a faixa.

Essa característica torna, tecnicamente, a educação do motorista 
uma tarefa mais fácil, que é ainda mais facilitada por se tratarem de 
regras previstas na legislação de trânsito, para cuja desobediência há 
algum tipo de punição – multa, pontos na carteira e suspensão do 
direito de dirigir (quando a pontuação atinge 20 pontos em 12 meses). 
Por outro lado, ao mesmo tempo em que as regras são mais definidas 
para os motoristas, ele está sujeito aos comportamentos inadequados 
dos pedestres que atravessam a rua de qualquer jeito. O modo como 
agem os pedestres reforça o preconceito dos motoristas e tende a 
justificar o comportamento “naturalmente” desrespeitoso e agressivo. 
Logo, não se obterá resultados eficientes se os dois lados não forem 
educados e treinados segundo um conjunto de regras que ambos 
compreendam e respeitem.

O CiCLO SeMafóriCO NOS CruzaMeNtOS:  
queM teM PriOridade?

O que é “ciclo semafórico”? De que maneira o ciclo semafórico inter-
fere no comportamento dos usuários da via? Há alguma relação entre 
os tempos de verde e vermelho com o jeito dos pedestres agirem? O 
estágio do pedestre (tempo exclusivo para o pedestre) é uma respos-
ta para qual problema? Isso é o que pretendemos também analisar e, 
para entendermos melhor as respostas às questões anteriores, é 
importante entender o que é um ciclo semafórico, como ele é com-
posto e para o que se destina.

O ciclo semafórico é o tempo total de duração de uma sequência comple-
ta dos tempos da programação do semáforo, que contempla três momen-
tos distintos: tempo de verde, tempo de amarelo e tempo de vermelho. 
Esquematicamente, o ciclo pode ser ilustrado da seguinte maneira:

No esquema ilustrado, o ciclo hipotético é de 90 segundos, distribuí-
do da seguinte forma: 42 segundos para o verde, 3 segundos para o 
amarelo e 45 segundos para o vermelho. Após o vermelho, a sequên-
cia recomeça com o verde novamente, e assim por diante, indefinida-
mente, num “ciclo”.

Ciclo = 90 seg

3 seg 45 seg42 seg
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Em um cruzamento entre duas vias de mão única, por exemplo, rua A 
e rua B, os dois movimentos de veículos devem ser controlados por 
dois semáforos direcionados para cada fluxo, respectivamente, mas 
coordenados entre si, como mostra a ilustração abaixo:

Observamos que quando estão acesos os focos de luz verde ou ama-
relo para os veículos que se aproximam do cruzamento pela rua A, 
deixando livre o fluxo de veículos nesta rua, o foco de luz vermelha está 
aceso para os veículos que se aproximam do local pela rua B, proibindo 
durante um período de tempo que eles atravessem o cruzamento.

O cálculo dos tempos de cada foco de luz depende do fluxo de veí-
culos em cada uma das vias e também das condições gerais dos 
demais cruzamentos que compõem a mesma via, ou até mesmo dos 
demais cruzamentos que compõem uma malha viária local. A lógica 
utilizada no cálculo dos tempos para veículos é a da fluidez do tráfego 
de veículos, ou seja, o cálculo define o que é melhor para o movimen-
to geral de veículos em um conjunto de vias que se relacionam entre 
si em um espaço urbano.

Sendo adotada esta condição do ciclo semafórico, caso exista a pos-
sibilidade dos veículos fazerem conversão – da rua B para rua A, con-
forme o exemplo da configuração abaixo – haverá um conflito entre o 
veículo em conversão e o pedestre que procura atravessar a rua A.

Ciclo = 90 seg

3 seg 45 seg42 seg

45 seg 42 seg 3 seg

Rua A

Rua B

Ru
a B

Rua APe
de

str
e 

at
ra

ve
ssa

 Ru
a A

132 01.indd   33 13/11/2012   19:04:08

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 35 - 2012 - 3º quadrimestre

34

Suponhamos que o pedestre intencione atravessar a rua A, existindo 
ou não faixa de pedestre (no exemplo, há uma faixa). Ele terá que 
esperar que o fluxo de veículos da rua A pare, ou seja, ele terá que 
atravessar a rua A quando o sinal veicular desta rua estiver no verme-
lho, como na ilustração a seguir:

Observamos que, nesta configuração, o pedestre dispõe de 45 
segundos para atravessar a rua, mas terá que verificar se não há um 
veículo proveniente da rua B fazendo conversão para a rua A. No 
mesmo momento em que o pedestre tem a possibilidade de atraves-
sar, os veículos que fazem a conversão para a rua A também têm esta 
possibilidade, gerando o conflito entre veículo e pedestre. Nestes 
casos, a legislação é clara: o veículo deve dar prioridade de travessia 
ao pedestre.

Uma maneira de eliminar o conflito é estabelecer um tempo próprio 
para o pedestre, criando-se um terceiro estágio. Nesta condição, o 
sinal fica vermelho simultaneamente para os fluxos de veículos da rua 
A e da rua B. Que efeito isso daria ao fluxo geral de veículos? É melhor 
ou pior? É necessário comparar.

Vamos analisar o que ocorre com a travessia dos pedestres na rua A, 
na faixa existente, segundo duas situações:
a. Supondo, num primeiro exercício, que no cruzamento não há está-

gio próprio (terceiro estágio) para o pedestre atravessar a rua A, na 
faixa existente.

b. Supondo, num segundo exercício, que no cruzamento está previs-
to um estágio (terceiro estágio) para o pedestre atravessar a rua A, 
na faixa existente.

Para efeito de comparação, vamos supor que o ciclo dos semáforos 
do cruzamento dura 90 segundos, sendo os tempos de vermelho, 

Ciclo = 90 seg

3 seg 45 seg42 seg

45 seg 42 seg 3 seg

Rua A

Rua B

pedestre

pode atravessar na Rua Anão pode atravessar
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verde e amarelo, equilibrados para as ruas A e B. Num segundo 
momento, vamos considerar um ciclo de 102 segundos, para manter 
os mesmos tempos de verde e vermelho para os veículos quando o 
ciclo era de 90 segundos.

Na figura acima, há um gráfico linear com a sucessão dos tempos. No 
exemplo do cruzamento em que não há estágio para pedestre, para 
facilitação do entendimento, imaginamos existir um foco para o 
pedestre, que não necessariamente precisa existir.

45 s 40 s 5 s

Ciclo = 90 s

40 s 5 s 45 s

40 s 5 s 45 s

Rua A

Rua B

pedestre atravessa Rua A

Rua A

Rua B

pedestre atravessa Rua A

52 s 5 s33 s

35 s 5 s 50 s

40 s

12 s

38 s

57 s 5 s40 s

40 s 5 s 57 s

45 s

12 s

45 s

Rua A

Rua B

pedestre atravessa Rua A

CRUZAMENTO SEM ESTÁGIO PARA PEDESTRE

Ciclo = 90 s

Ciclo = 102 s

CRUZAMENTO COM ESTÁGIO PARA PEDESTRE

CRUZAMENTO COM ESTÁGIO PARA PEDESTRE
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Na primeira situação – cruzamento sem estágio para pedestre, com 
ciclo de 90 segundos, é possível constatar que:
•	 Os motoristas de ambas as ruas A e B, se chegarem ao cruzamento 

no momento em que o semáforo de veículos passa para o vermelho, 
devem esperar 45 segundos para a abertura do sinal verde para eles 
e, quando este abrir, eles terão um tempo de “travessia” do cruza-
mento de 45 segundos, considerando o tempo de verde (40 s) e o de 
amarelo (5 s).

•	 Os pedestres que desejarem atravessar a rua A, se chegarem à 
faixa de pedestre no momento em que o sinal abre para a rua A, 
terão que esperar 45 segundos para o fechamento deste sinal e a 
abertura do sinal da rua B e, em seguida, eles terão o tempo de 40 
segundos para a travessia.

Observe que, no primeiro exemplo, os tempos de espera de abertura 
do sinal para todos os usuários da via são muito parecidos. Já na 
segunda situação – cruzamento com estágio para pedestre de 12 
segundos - e mantendo-se o ciclo de semáforos em 90 segundos, é 
possível constatar:
•	 Os motoristas, se chegarem ao cruzamento no momento em que o 

semáforo muda para o vermelho, passam a esperar 52 segundos 
para a abertura do sinal (aumento de 7 segundos em relação à situ-
ação sem estágio de pedestre) e têm um tempo de “travessia” 
reduzido para 38 segundos, considerando o tempo de verde (33 s) 
e o tempo de amarelo (5 s).

•	 Os pedestres que atravessam a rua A, se chegarem no momento em 
que o sinal de pedestre passa para o vermelho, terão que esperar 78 
segundos para a abertura do sinal (aumento de 33 segundos em 
relação à situação anterior) e, em seguida, terão apenas 12 segundos 
para a travessia (redução de 28 segundos no tempo de travessia).

Na terceira situação, alonga-se o tempo de ciclo dos semáforos 
para 102 segundos, visando não alterar o tempo de verde original 
para os veículos, mantidos em 40 segundos. Nessas condições, 
observa-se que:
•	 Os motoristas têm aumentado seu tempo de espera, passando para 

57 segundos (12 segundos a mais em relação ao ciclo sem estágio 
para pedestre).

•	 Os pedestres continuam tendo tempo de travessia de 12 segundos, 
mas passam a esperar 90 segundos para a abertura do sinal 
(aumento de 45 segundos em relação ao tempo de espera no ciclo 
sem o estágio próprio para pedestre).

Partindo-se da hipótese de que já exista o ciclo semafórico com 
terceiro estágio, da análise anterior permite-se concluir que, ao se 
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suprimir o estágio para pedestres, as consequências seriam as 
seguintes:
1. Uma redução no tempo de espera do motorista para a abertura do 

sinal (de 52 s para 45 s) e a manutenção do seu tempo de traves-
sia (40 s);

2. Uma redução no tempo de espera do pedestre para a abertura do 
sinal (78 s para 45 s) e um aumento no tempo para a travessia do 
pedestre (passa de 12 s para 45 s)

Outra observação é que, havendo menor tempo de espera para a 
abertura do sinal para o pedestre atravessar a via e maior tempo dis-
ponível para a travessia, haveria menos concentração de pedestres 
(acúmulo) aguardando a abertura do sinal, como ocorre, hoje, por 
exemplo, nos cruzamentos da avenida Paulista com rua Augusta e 
avenida Paulista com rua Pamplona, em São Paulo.

Tanto para os veículos quanto para os pedestres, do ponto de vista 
de tempo de espera para abertura do semáforo, é evidente que a 
ausência de um “terceiro estágio” é mais vantajosa. Mas, então, 
por que se implanta o “terceiro estágio”? A justificativa é dar maior 
segurança na travessia do pedestre, já que todos os fluxos de veí-
culos estarão fechados. A segunda razão é evitar que os veículos 
em conversão não congestionem a via de onde são provenientes. 
Mas, ironicamente, como as pessoas a pé esperam muito tempo 
para chegar a sua vez de atravessar a rua, e são também ansiosas, 
elas preferem se arriscar e avançam mesmo diante do sinal verme-
lho do foco para pedestres.

Há cruzamentos em que o ciclo semafórico é muito maior que 90 
segundos. No cruzamento da avenida Paulista com a rua Augusta, em 
São Paulo, por exemplo, o ciclo é de 141 segundos (verde de 93 s para 
avenida Paulista, 36 s para rua Augusta e 12 s para o estágio do pedes-
tre).12 Outro exemplo é o cruzamento da avenida Alcântara Machado 
(Radial Leste) com a rua Bresser, também em São Paulo, onde o ciclo 
é de 160 segundos e 36 segundos de travessia para o pedestre. A av. 
Alcântara Machado tem duas pistas e canteiros centrais. Logo, o 
pedestre só conseguirá concluir a travessia em duas etapas, a primeira 
até o segundo canteiro e a segunda deste ponto até o outro lado da via. 
Nos dois exemplos, o pedestre deve esperar, respectivamente, 129 
segundos e 124 segundos (neste último, se consideradas as duas eta-
pas a espera total seria de 244 segundos, ou seja, quase 4 minutos!).

Contadores regressivos para o foco de pedestres já são utilizados no 
Brasil, mas para o foco de luz verde. Em alguns países europeus, o 

12. Contagem pelo autor em 17/7/2012, 8h20, pico da manhã.
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contador regressivo é utilizado no foco vermelho do semáforo do 
pedestre, que inicia a contagem no tempo total de duração do sinal 
vermelho, indicando quanto tempo o pedestre deverá esperar até que 
o sinal abra para ele. Se estes contadores (foco de luz vermelha) esti-
vessem implantados nos cruzamentos exemplificados acima, come-
çariam a contagem indicando 129 e 124, respectivamente. Ficaria 
evidente para o pedestre o seu “desprestígio”. Intuitivamente, os 
pedestres sabem que o sinal demora a abrir para eles. Quando o 
tempo de espera é excessivo, a regra “ir em frente sempre que se 
sentir seguro, qualquer que seja a sinalização” passa a ser a preferida, 
o que de fato se observa na prática.

Uma analogia interessante para uma melhor compreensão do signifi-
cado disso para o pedestre é o que acontece com um passageiro que 
espera a chegada do trem ou metrô em uma plataforma. Nestes 
locais, ele recebe um aviso informando quanto tempo leva para o 
próximo trem chegar àquela estação. Há inúmeros metrôs no mundo 
em que esta informação é indicada em um painel digital na platafor-
ma. Em São Paulo, os altofalantes das estações de metrô informam 
frequentemente o intervalo entre trens. O que importa para o passa-
geiro de ferrovia ou de metrô é quanto tempo falta para chegar a 
próxima composição e não quanto tempo as portas do trem ficam 
abertas para o embarque. Esse tipo de informação já poder ser visto 
também nos corredores de ônibus e BRTs implantados no Brasil. A 
oferta de serviços, nestes casos, traduzida em intervalo entre veículos 
ou composições (ou tempo máximo de espera), é uma espécie de 
contrato entre a empresa de transporte e o seu usuário. Para as situ-
ações existentes nos cruzamentos da ruas das cidades, este contrato 
existente, mas não explícito, é muito desigual para o pedestre.

O terceiro estágio é um bom sistema de segurança para a travessia 
do pedestre em cruzamentos com permissão de conversão para os 
veículos. Mas essa lógica é contestada pela prática do dia a dia, 
naqueles locais onde o fluxo de pedestres é intenso. Nos cruzamen-
tos citados – avenida Paulista com rua Augusta, em São Paulo – há 
tantos pedestres aguardando o sinal verde para travessia da rua 
Augusta que, quando fecha o sinal de veículos nesta rua e abre o da 
avenida Paulista, os pedestres continuam atravessando a rua mesmo 
diante do sinal vermelho do semáforo de pedestres. E o que se obser-
va com os veículos que fazem conversão da avenida Paulista para a 
rua Augusta, nestes momentos? Simplesmente, eles seguem a regra 
da prioridade ao pedestre, parando e aguardando que ele atravesse a 
rua. Como o volume de pedestre é muito grande, estabelece-se uma 
“negociação” entre ele e os veículos. É importante observar que este 
fato não gera lentidão na av. Paulista. Dado que o volume de veículos 
em conversão é muito baixo no local (4% do total), melhor seria a 
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eliminação do “terceiro estágio”, permitindo o escoamento do fluxo 
de pedestre num tempo mais longo, que no local representa o tempo 
de verde para a avenida Paulista (93 segundos).

Se o “terceiro estágio” for uma necessidade imperativa, e isso ocorre 
quando o fluxo de conversão de veículos é predominante em relação 
ao fluxo de ir em frente,13 uma maneira de equilibrar melhor o “contra-
to” entre o pedestre e o órgão de trânsito seria colocar o terceiro 
estágio entre os outros dois estágios veiculares. A figura, abaixo, ilus-
tra este modelo considerando o mesmo ciclo total de 102 segundos:

Nesta configuração, há dois “terceiros estágios”. Neste caso, o 
pedestre aguardaria, no máximo, 40 segundos para ter chance de 
atravessar. Como consequência, para os veículos, há uma redução no 
tempo de verde e um aumento no tempo de vermelho. Naturalmente, 
este é um exemplo hipotético. Numa situação real, deve-se procurar 
o ciclo que melhor se adeque a esta condição. Através desta configu-
ração de tempos, haveria menos acúmulo de pedestres aguardando a 
abertura do seu sinal e, portanto, um escoamento mais fluído.

A pergunta subsequente é se isso não vai congestionar mais a cida-
de? Essa é uma discussão que ultrapassa a análise de cálculo sema-
fórico. O quê, afinal, congestiona a cidade? O fluxo de pedestres ou 
o excesso de veículos individuais na rua?

COMO MiNiMizar O  
CONfLitO veíCuLO x PedeStre Na traveSSia

O que faz o pedestre seguir frequentemente o padrão de “ir em frente 
sempre que se sentir seguro, qualquer que seja a sinalização”? Certa-
mente, esse comportamento decorre de um hábito adquirido e passa-
do de geração a geração, criando uma cultura predominante nas ruas. 
Certamente, esse comportamento também decorre da ausência de 

48 s 5 s33 s

35 s 5 s

40 s

8 s

38 s

Ciclo = 102 s

Rua A

Rua B

pedestre atravessa Rua A

8 s

54 s

8 s

13. Fluxo da avenida Paulista para a rua Bela Cintra, por exemplo.
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padrões mais bem estabelecidos no “ambiente” dos cruzamentos e 
dos elevados tempos de espera para chegar a vez de atravessar a rua. 
Como vimos, há dezenas de “ambientes” distintos (encontramos pelo 
menos 52 tipos), exigindo do pedestre várias formas de proceder ao 
atravessar a rua.

Se compararmos, por outro lado, com a travessia em meio de quadra, 
a forma de decidir do pedestre se resume a:
a. olhar para o lado e verificar se há algum veículo se aproximando. 

Se a via for de mão dupla, olhar para os dois lados;
b. verificar a velocidade do veículo e a distância que ele está de você.
c. observar a largura da via e verificar suas condições físicas pes-

soais e decidir, intuitivamente, se é possível atravessar em 
segurança.

No meio de quadra, esta condição para o motorista, mais simples do que 
as 11 configurações a que está sujeito no cruzamento, se resume a veri-
ficar se há algum pedestre intencionando atravessar a rua ou não. Afora 
isso, trata-se de observar o movimento de entrada e saída de garagens 
ou, eventualmente, se algum veículo está fazendo algum tipo de mano-
bra. Por isso, se é pequeno o movimento de veículos, se é baixa a velo-
cidade deles na via e se não há uma curva muito próxima, o pedestre 
percebe que é muito mais fácil a travessia em meio de quadra. Mas nós 
o ensinamos a ir para um cruzamento. Não é contraditório?

Pela convergência de interesses em um cruzamento, é, de fato, muito 
maior a movimentação de pessoas pretendendo atravessar a via 
neste local. Sendo assim, é necessário que este “ambiente” seja o 
mais simples possível, para que o pedestre possa mais facilmente 
entender o funcionamento do local e agir de forma intuitiva, mas res-
peitando a sinalização.

O que faz o fluxo de pessoas (ou de veículos) ser organizado é a con-
figuração geométrica (forma como o espaço está definido) e a sinali-
zação. Eles representam uma forma de organização do “ambiente”, 
permitindo ordenar os movimentos em um espaço físico.

A grande maioria dos cruzamentos tem um espaço físico muito bem defi-
nido: duas vias que se cruzam, calçadas e quatro cantos (esquinas). Já a 
sinalização (faixas de pedestre, semáforo de veículos, foco para pedestre, 
botoeira), como vimos, é muito diversificada, confundindo o pedestre.

A sinalização é uma forma de comunicação, estabelecendo limites 
físicos e definindo o que se pode e o que não se pode fazer. Ela orien-
ta as pessoas e “canaliza” os fluxos. Para que o pedestre tenha maior 
facilidade de travessia é necessário que ele saiba o que deve ser feito. 
Por esta razão, é preciso rever a sinalização que se adota nos cruza-

132 01.indd   40 13/11/2012   19:04:09



41

Simplificando os cruzamentos. Para facilitar mudança de comportamento

mentos, pois, como vimos, há, hoje, uma diversidade muito grande de 
situações, o que torna muito mais difícil treinar os pedestres em todas 
elas. Como o treinamento do pedestre só pode ser feito massivamen-
te por meios mais eficazes de comunicação (como TV, rádio, jornais), 
é fundamental simplificar ao máximo as situações e estabelecer 
regras mais simples e mais facilmente comunicáveis.

Os sinais para o pedestre compõem-se, basicamente, de pinturas no 
pavimento, semáforos e, eventualmente, placas verticais. Mas, o que 
conta mesmo, são os semáforos e a pintura na pista de rolamento.

faixa de pedestre

A pintura mais comum é a faixa de travessia de pedestre que, segun-
do o Manual de Sinalização Horizontal,14 pode ser do tipo “zebrado” 
(tipo FTP-1), com ou sem linha de retenção (se há semáforo para veí-
culos ou não), ou do tipo “paralela” (tipo FTP-2), para cruzamentos 
semaforizados, conforme esquemas, abaixo:

Do tipo zebrado

Do tipo paralela

Como simplificação da comunicação para o pedestre no cruzamento, 
deveriamos ter faixa de travessia de pedestre em todas as direções. 
Ou seja, num cruzamento típico normal de duas vias que se cruzam, 
deveriam ter quatro faixas de pedestres.

14.  Manual Brasileiro de Sinalização, volume IV – Sinalização horizontal, aprovado pela Resolução Con-
tran nº 236/2007.

132 01.indd   41 13/11/2012   19:04:09

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 35 - 2012 - 3º quadrimestre

42

Para reduzir custos e poder aumentar o número de faixas existentes 
na cidade deveriamos usar as faixas de travessia do tipo “paralelas”. 
O Manual estabelece a largura mínima de 3 m para faixas “zebradas” 
e de 3 metros entre as faixas “paralelas”, recomendando 4 m para 
ambos os casos. A largura das linhas que compõem as faixas é 
definida entre 30 cm e 40 cm e o intervalo entre as linhas da faixa 
zebrada de 30 cm a 80 cm.

Se tomásemos por base uma faixa de travessia zebrada, de largura de 
4 m, com linhas de 40 cm de largura e intervalos de 60 cm entre elas 
(1,6 m2 por metro linear de largura de via), desenhada em uma via com 
8 metros de largura, o total de área a ser pintada seria de 12,8 m2 (8 
linhas x 1,6 m2) e, em todo o cruzamento (quatro faixas), o total exigi-
do seria de 51,2 m2 de área pintada. Se, por outro lado, utilizassemos 
o tipo de faixa de travessia “paralela”, com linhas de 30 cm cada uma, 
a área total seria de 4,8 m2 (8 m x 2 linhas x 0,30 m) cada uma, ou 19,2 
m2 para todo o cruzamento. Assim, com os recursos utilizados atual-
mente, para cada dois cruzamentos com faixa zebrada seria possível 
pintar cinco cruzamentos com as faixas paralelas.

Semáforos

Com relação aos semáforos, a indicação é contar com foco de pedes-
tre em todos os cruzamentos em que há semáforos para veículos, 
independentemente da existência de faixa de pedestre. Nos locais em 
que há faixa pintada no solo, ela já indica ao pedestre o caminho a 
seguir e sinaliza para o motorista o espaço para o pedestre. Com o 
semáforo para o pedestre haverá mais segurança, já que o pedestre 
terá a indicação clara do momento certo para travessia. Para permitir 
maior conforto ao pedestre, o foco vermelho deveria ter um contador 
regressivo, mostrando ao pedestre quanto tempo falta para abrir o 
seu sinal. Como medida complementar visando a simplificação da 
comunicação com o pedestre, deve-se eliminar o sistema de aciona-
mento por botoeiras.

Ciclo semafórico

Os tempos de espera do pedestre são demasiadamente longos e, 
como consequência, isso o desestimula a aguardar a sua vez e o 
estimula a adotar o padrão de “ir em frente sempre que se sentir segu-
ro, qualquer que seja a sinalização”. É fundamental que haja uma 
melhor distribuição dos tempos nos ciclos semafóricos.

Onde os volumes exigem uma solução mais segura para o pedestre, 
deveria existir o estágio para pedestre, mas previstos duas vezes no 
tempo de ciclo, o que permitiria reduzir seu tempo de espera da aber-
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tura do sinal para valores mais aceitáveis, caso contrário, ele acabará 
por antecipar sua vez, atravessando a rua quando o sinal ainda estiver 
aberto para os veículos.

Não existindo o estágio próprio para o pedestre, nos cruzamentos 
com conversão, o motorista deve aguardar a travessia do pedestre. 
Os órgãos de trânsito têm buscado informar esta situação ao motor-
ista por meio de placas de sinalização vertical colocadas antes do 
cruzamento. A prática indica que este tipo de sinalização é menos 
observado pelos motoristas e passa despercebido no ambiente geral 
de um cruzamento. Uma sugestão de comunicação simples ajudaria 
muito o motorista a visualizar essa condição no cruzamento. O ideal 
é pintar no solo, para onde o olhar do motorista se volta naturalmente, 
algum tipo de pictograma ou algum outro tipo de sinal, indicando 
tratar-se de faixa onde a prioredade é do pedestre, pelo menos numa 
fase inicial de “treinamento” da população, de maneira a cristalizar o 
hábito da prioridade ao pedestre.

No exemplo abaixo um esquema com pictogramas pintados antes da 
faixa (pequenos triângulos):

regraS SiMPLeS Para uMa eduCaçãO MaiS efiCieNte

O que se deseja é que os comportamentos dos motoristas e dos 
pedestres produzam menos acidentes e menos mortes no trânsito. Os 
comportamentos atuais não são seguros, conduzindo a situações de 
risco e acidentes que, em muitos casos, produzem mortes. A instala-
ção de novos hábitos em substituição a outros considerados inconve-
nientes exige, por parte dos atores, a atitude para a mudança, que 
requer motivação e o entendimento, compreensão e aceitação das 
regras e também a sua prática. A repetição de formas corretas de 
proceder na via pública tanto do motorista quanto do pedestre é o que 
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levará à plena instalação de novos hábitos. Nesse mister, os meios de 
comunicação de massa têm um papel relevante, como sustentação 
das ações educativas e de fiscalização empreendidas pelo poder 
público, assim como a exposição de comportamentos seguros de 
parte de algumas pessoas que servem como modelos motivadores 
para outros cidadãos. No entanto, é indispensável que os “ambientes” 
sejam mais intuitivos, as regras sejam mais simples e mais claras para 
todos os usuários da via.

Neste sentido, resumimos, a seguir, sugestões para configurações 
dos cruzamentos, sem a pretensão de esgotar naturalmente outras, 
criando-se menos padrões e regras mais simples para uma educação 
mais eficiente dos motoristas e dos pedestres:
1. Todo cruzamento deve ter faixa de pedestre em todas as direções 

possíveis de travessia, indicando claramente qual o caminho para o 
pedestre.

2. Nos cruzamentos com baixo volume de veículos, ou se implantam 
faixas em todas as direções, ou não se implanta em nenhuma (“tudo 
ou nada”).

3. Implantar foco de pedestre em todas os cruzamentos que possuam 
semáforos para veículos.

4. Implantar contadores regressivos no foco de luz vermelha dos 
semáforos para pedestres, indicando o tempo de espera para aber-
tura do sinal.

5. Suprimir o “estágio do pedestre” em todos os cruzamentos, exceto 
onde for justificadamente indispensável e, nestes casos, sugere-se 
dois estágios do pedestre no mesmo ciclo semafórico, visando a 
redução do tempo de espera do pedestre.

6. Eliminar o sistema de botoeiras.
7. Padronizar, em toda a cidade, o uso das faixas de pedestres do tipo 

“paralelas”.
8. Criar sinais específicos para as faixas de pedestres em vias tansver-

sais onde está prevista a conversão dos veículos provenientes da 
via principal.

9. Recuar as faixas de pedestres da esquina, sempre que as condições 
do local permitirem, criando um espaço para acomodação dos 
veículos em conversão para a via transversal ou desta para a via 
principal.

Naturalmente, as cidades já contam com inúmeros cruzamentos com 
faixas de pedestres do tipo zebrada, com sinalização semafórica para 
pedestres e até mesmo ciclos com estágio próprio para pedestre. 
Portanto, o processo de mudança deve ser a médio prazo, modifi-
cando paulatinamente a sinalização:

132 01.indd   44 13/11/2012   19:04:09



45

Simplificando os cruzamentos. Para facilitar mudança de comportamento

•	 As novas faixas (paralelas) devem ser aplicadas em todo cruza-
mento que ainda não conta com faixas de pedestres, seguidas de 
ampla divulgação pela mídia.

•	 Promover a mudança do tipo de faixa nos demais cruzamentos na 
medida em que as anteriores vão se apagando.

•	 Da mesma forma, os focos de pedestres podem ir sendo instalados 
progressivamente, sempre completando um cruzamento antes de 
partir para o seguinte.

•	 A adoção dos contadores regressivos depende do tipo da tecnolo-
gia do controlador de semáforos, o que deve ser feito também de 
forma progressiva.

•	 Já a mudança dos ciclos semafóricos, reduzindo a espera do 
pedestre, pode ser feita mais rapidamente, pois não envolve, 
necessariamente, mudança de tecnologia.

Com a padronização das configurações nos cruzamentos, as cam-
panhas educativas, incluindo material gráfico, poderão orientar mel-
hor os pedestres e os motoristas de como eles devem agir em cada 
circunstância.
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