
Transportes, Trânsito e o Andar a Pé 

Problemas que impedem progresso 

• Visão básica do assunto 

• Palavras que usamos 

• Frases que usamos 

• Evolução  focado em veículos 
em vez de pessoas 

• “Cegueira” profissional  

 



TRANSPORTE 

VISÃO PREVALENTE 

• Deslocamento de pessoas e 
carga em veículos. 

VISÃO PROPOSTA 

• Deslocamento de pessoas, 
carga e informação (em 
veículos ou não), pela terra, 
embaixo da terra, no ar, no 
espaço..... 



PARA QUE SERVE TRANSPORTE? 

VISÃO PREVALENTE 

• Para facilitar o 
deslocamento de pessoas e 
carga. 

VISÃO PROPOSTA 

• Para contribuir à melhoria 
da qualidade de vida das 
pessoas em geral......;  

• .........tanto transporte de 
pessoas quanto transporte 
de carga. 



TRÂNSITO 

VISÃO PREVALENTE 

• Movimento de veículos nas 
vias públicas, ou  

• Movimento de veículos e 
pedestres nas vias públicas. 

VISÃO PROPOSTA 

Movimento nas vias públicas:  

• (i) de pessoas, a pé ou em 
veículos, não  motorizados 
ou motorizados e  

• (ii) de carga, carregada por 
pessoas a pé ou em 
veículos, não motorizados 
ou motorizados, conduzidos 
por pessoas.  



 PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

VISÃO PREVALENTE 

• Focado em veículos 

VISÃO PROPOSTA 

• Focado em pessoas 



TRANSPORTE URBANO 

VISÃO PREVALENTE 

• Focado em veículos 

VISÃO PROPOSTA 

• Focado em pessoas 



TRÂNSITO URBANO 

VISÃO PREVALENTE 

• Focado em veículos 

VISÃO PROPOSTA 

• Focado em pessoas 



SEGURANÇA DE TRÂNSITO 

VISÃO PREVALENTE 

• Prevenção de morte e lesão 
em eventos envolvendo 
veículos nas vias públicas 

 

(Definição utilizada pela   ONU, pelas 
Nações Unidas e pelo Banco Mundial 
na condução da Década Mundial de 
Ações para a Segurança de Trânsito) 

VISÃO PROPOSTA 

• Prevenção de morte e lesão 
em eventos envolvendo 
pessoas nas vias públicas 

 



ACIDENTE DE TRÂNSITO 

VISÃO PREVALENTE 

• Evento na via pública 
envolvendo pelo menos um 
veículo motorizado em 
movimento, resultando em 
danos pessoais e/ou materiais. 

• Evento na via pública 
envolvendo pelo menos um 
veículo motorizado ou não em 
movimento, resultando em 
danos pessoais e/ou materiais. 

 

VISÃO PROPOSTA 

• Evento na via pública 
envolvendo pelo menos uma 
pessoa em movimento, 
resultando em danos 
pessoais e/ou materiais. 

 



DIVISÃO MODAL 

VISÃO PREVALENTE 

• Focado em veículos.....  

• Às vezes incluindo pessoas 

VISÃO PROPOSTA 

• Focado exclusivamente em 
movimento de pessoas, 
como primeira prioridade, e 
carga, como segunda 
prioridade.  

• Os veículos são uma 
conseqüência, um meio, 
não a finalidade da 
atividade de transporte: 
movimento de pessoas e 
carga.   



REDE DE TRANSPORTE URBANO 

VISÃO PREVALENTE 

• Tudo menos andar a pé 

VISÃO PROPOSTA 

• Partindo do andar a pé 

 



PEDESTRE 

VISÃO PREVALENTE 

• Motorista sem dinheiro 
para comprar um carro. 

• Usuário de transporte 
coletivo sem dinheiro para 
pagar a passagem. 

• Pessoa que anda a pé.  

VISÃO PROPOSTA 

• Qualquer pessoa enquanto 
esteja andando a pé. 

• Qualquer pessoa enquanto 
esteja andando a pé ou em 
cadeira de rodas. 

• Qualquer pessoa enquanto 
esteja andando a pé ou em 
cadeira de rodas, ou seja, a 
população inteira durante 
um dia típico. 

 

 



DESLOCAMENTO A PÉ 

VISÃO PREVALENTE 

• Viagem feita 
exclusivamente a pé entre 
origem e destino.... 

• Não inclui viagens com 
<500m, exceto viagens de 
trabalho/estudo. 

 

VISÃO PROPOSTA 

• Qualquer deslocamento feito a 
pé. 

• Inclui viagens feitas 
exclusivamente a pé e também 
partes de viagens, feitas a pé 
que incluem, também, trechos 
em veículos 

• Inclui viagens até de poucos 
metros de distância (pe. ir até 
vizinho, às lojas locais etc. ) 



VIAGEM 

VISÃO PREVALENTE 

• A visão prevalente é 
confusa e enganosa: 

•  viagem de transporte 
coletivo, por exemplo, leva 
o passageiro de um ponto 
de ônibus a outro ponto. 

VISÃO PROPOSTA 

• Deslocamento entre uma 
Origem e um Destino 

 

• Deslocamentos por 
transporte coletivo não são 
viagens. São partes de 
viagens. 



Mitos e Visões Erradas - 1 

Errado 

. 

• Todos os deslocamentos por 
ônibus, trêm., metrô, sem 
troca de veículo, são mono-
modais. 

• Transporte público/coletivo  
(TP/C) não é transporte a 
pé. 

Certo 

• NENHUMA viagem casa-trabalho 
é efetuada por transporte 
coletivo/público. 

• Todos os deslocamentos por 
ônibus, trêm., metrô, sem troca 
de veículo, são multi-modais. 

• O modo “principal” é visto como 
sendo o veículo e não o acesso, a 
pé, ao veículo. Porque? 

• “Y”% dos viagens por TP/C são 
feitas exclusivamente em pé e os 
restantes parcialmente a pé. 



Mitos e Visões Erradas - 2 

Errado 

. 

Certo 

• Cerca de 85% dos viagens 
casa-trabalho em SP por 
TP/C são efetuadas 
exclusivamente a pé e os 
restantes parcialmente a 
pé. 

• Cerca de 70% de todas as 
viagens casa-trabalho em SP 
por TP/C são efetuadas 
exclusivamente a pé 

• Como?  







Fonte:  
Folha de dados Mafersa fornecida por Alfredo Rodrigues 
 
Informações adicionais do site do Metrô DF: 
A composição do trem é formada por quatro carros: dois 
tipo “A”, com cabine de comando (pilotagem) e de 
passageiros, e dois tipo “B”, somente com cabine de 
passageiros. 
 
Cada carro “A” comporta 326 usuários (44 sentados e 282 
em pé). Localiza- se nas extremidades da composição, 
permitindo maior mobilidade nas manobras. 
 
Os carros do tipo “B” encontram-se no centro da 
composição. Cada unidade acomoda 352 pessoas (56 
sentadas e 296 em pé). 
 



ou seja........ 
 

   Lotação 340: 

 

• Sentados:      15% = 50 

 

• Em pé:           85% = 290 



Quedas de pedestres na calçada  
e atravessando a rua 

Estudo IPEA, 2003: Impactos Sociais dos Avidentes 
de Trânsito nas Aglomerações Urbanas Brasileiras 

Veronique Feypell, OCDE – Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
Estudos em andamento 2013. Publicação 
recente: “Quedas de pedestres – um 
assunto ignorado” 



CTB: Cadeirantes são pedestres 
Mara Gabrilli - Brasil 

Rosa - vereadora, Peru 

www.freewheelchairs.com Treinamento - Maceio 

Treinamento - Maceio 

Video - Maceio 



Como atravessar a rua? 

Instruções 
• Convenção de Vienna 

• Nunca analisado cientificamente 

• Nunca questionado 

• Nunca testado 

• Nunca evoluiu 

• Nunca mudou 

• Impossível de usar na prática 

• Uma desgraça!!!!  

• Um “crime de trânsito” 

• Um crime contra a humanidade 

• 1948?? 



Desenhamos a calçada? 

Visão prevalente 

• Em muitas cidades 
brasileiras os engenheiros 
ainda não incluem detalhes 
das calçadas em projetos de 
engenharia de tráfego. 

 

• Uma das exceções: Curitiba 

Proposta 

• Deve ser obrigatório 
mostrar fielmente as 
características das calçadas 
em todos os desenhos de 
projetos de engenharia de 
tráfego urbano. 



Como atravessar a rua? 
Pedestres necessitam de 
informação, assim como condutores 

Preciso saber:  

• De onde vêm os veículos? 

• Onde devo atravessar? 

• Quando devo atravessar? 

• Como devo atravessar? 

A sinalização viária mundial 
ignora essa necessidade 

• Não existe sinalização que 
mostra , para pedestres, 
os sentidos de fluxo dos 
veículos. 

• Regras para travessia no 
CTB (Brasil) e em 
legislação equivalente de 
outros paises são confuas 
e inaplicáveis. 

 



Travessia próxima ao TRL*, Inglaterra 

O que eu vi....... 
• Uma faixa zebrada de 

travessia em uma via de 
sentido duplo de tráfego. 

• A faixa era dividida em 2 
partes, por meio de 2 
refúgios, aproveitando a 
largura excepcional da rua no 
local. 

• A sinalização não definia o 
sentido de fluxo de veículos 
da parte do meio da faixa..... 

 

 

A reação de 3 dos maiores 
especialistas de segurança de 
trânsito, do TRL:  

• Ficaram em silêncio 

• Um ficou branco 

• 2 começaram a rir 

• Nenhum soube dizer, da 
sinalização, sem olhar 
veículos passando, qual o 
sentido de tráfego da faixa 
do meio!!! 

 

*TRL – Laboratório de Pesquisa sobre Transportes (Uma das referências mundiais) 



Legislação incoerente e inaplicável 

Philip Gold (Brasil) 

• Nenhum país do mundo tem 
sinalização viária para 
travessia que atende às 
necessidades dos pedestres. 

• O resultado é confusão, 
hesitação e, enfim, 
desconsideração da 
sinalização por muitas 
pessoas, e  

• Atropelamentos, e 

• Animosidade entre 
condutores e pedestres 

 

John Schoon (Reino Unido) 

• No seu livro “Pedestrian 
Facilities – Engineering and 
Geometric Design”, 2010, 
conta como queria iniciar o 
livro com um resumo da 
legislação britânica sobre 
travessia de pedestres.......... 

• DESISTIU!!! devido à 
incoerência e confusão 
encontrada. 

 



IPEA, 2003, Estudo de Impactos Sociais (Custos) 
de Acidentes de Trânsito  

em Áreas Urbanas Brasileiras 
Inclui-se uma pesquisa sobre 
quedas de pedestres nas 
calçadas 

• Mostrou que 9 em cada mil 
pessoas cairam na calçada 
nos 12 meses antes da 
pesquisa. 

• Custo médio do tratamento 
hospitalar, até alta  

 = R$ 2,500 por pessoa 
(não incluiu  custos pós-alta) 

Philip Gold, 2012, projetou os 
dados da pesquisa para incluir os 
custos totais das quedas 

• Mostrou que os custo social 
total das quedas de 
pedestres nas calçadas do 
Município de São Paulo 
parecem ser maiores que o 
custo social de todos os 
demais eventos 
reconhecidos como 
acidentes de trânsito. 
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Executive summary 
Road traffic crashes kill about 1.24 million people each 

year. More than one fifth of these deaths occur among 

pedestrians. Pedestrian collisions, like all road traffic 

crashes, should not be accepted as inevitable because 

they are, in fact, both predictable and preventable. Key 

risk factors for pedestrian road traffic injury are vehicle 

speed, alcohol use by drivers and pedestrians, lack of 

safe infrastructure for pedestrians and inadequate 

visibility of pedestrians. Reduction or elimination of the 

risks faced by pedestrians is an important and 

achievable policy goal. Proven interventions exist, yet in 

many locations pedestrian safety does not attract the 
attention it merits. 









Tempo gasto andando e atravessando 

Andando 

• 100m (um quarteirão) a 
1,2m /seg = 83 segundos 

Atravessando 

• 12m (uma travessia típica) a 
1,2m /seg =  10 segundos 

 

Então, se for levar em consideração também tempo de espera 
para atravessar, pode-se concluir que somente 10% ou menos 
do tempo andando a pé e gasto atravessando. Para os 90% ou 
mais restantes estamos no trânsito, na calçada (quando tem...) 
 



PROPOSTAS CONCRETAS - 1 

Entidade 

• OMS – Organização 
Mundial de Saúde 

 

• Banco Mundial 

 

 

• Comunidade de 
“transporteiros” 

Proposta 

• Criar Códigos para quedas nas ruas 

 

 

• Mudar a definição de uma Acidente 
de Trânsito, para incluir quedas 

 

• Adotar uma visão de transporte e 
trânsito focado em pessoas 

 

 

 



PROPOSTAS CONCRETAS - 2 

Entidade 

• Administradores de 
trânsito 

 

• Responsáveis pela 
Sinalização Viária 

 

 

Proposta 

• Rever totalmente com se 
administra o andar a pé 

 

• Criar sinalização, obrigatória, de 
sentidos de fluxo de veículos para 
pedestres e revisão os demais tipos 
de sinalização para pedestres. 

 

• Eliminar travessias de fluxos 
veiculares de sentido duplo – 
somente travessias de sentido 
único (exceto onde há semáforos) 

 

 

 


