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RESUMO 

 

 O trabalho faz uma análise do Código Brasileiro de Trânsito e seus anexos e as 

Resoluções editadas pelo Contran. O estudo surgiu da necessidade de comparar a 

legislação de trânsito com as implantações realizadas pelo munícipio de Curitiba. 

Pretende-se demonstrar as implantações equivocadas realizadas pela prefeitura, 

que alguns casos, implantado sem observar normas do Contran e criando 

sinalização de trânsito. Foram constituídos em duas partes primeiro esclarecendo as 

regras da legislação de trânsito e segundo a comparação com a cidade através do 

trabalho de campo. A comparação resultou que Curitiba está criando sinalização, 

não aplicando as regras estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, seus 

anexos e as Resoluções do Contran. Diante disto resulta a impropriedade 

administrativa, na responsabilidade civil do município e da inaplicabilidade de 

multas, quando a aplicação incorreta ou insuficiente da sinalização. 

 

Palavras-chave: Sinalização de trânsito. Criação de sinalização de trânsito. 

Resolução do Contran. Inaplicabilidade de multas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A matéria de trânsito brasileiro é disciplinada pelo Código Brasileiro de 

Trânsito (CTB) e as Resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) cabendo a União, Estados, Municípios e ao Distrito Federal a acatarem as 

normas estabelecidas e aplicarem nas vias sobre sua responsabilidade (BRASIL, 

1997; RIZZARDO, 2007).  

O CTB não estende a criação de sinalização aos municípios (BRASIL, 

1997). Porém a Prefeitura Municipal de Curitiba tem aplicado suas normas de forma 

equivocada sem observar as resoluções do Contran (ARAÚJO, 2016; CALÇADAS, 

2016; EM POUCO, 2016.). 

As consequências das extrapolações realizadas pela gestão municipal estão 

em desconformidade com os Princípios da Administração Pública provocando 

prejuízos para todos os cidadãos, pois existe aqui o comprometimento do dinheiro 

público sendo aplicado de forma incorreta em situações que o CTB expressamente 

proíbe (ARAÚJO, 2016; BRASIL, 1997; DI PIETRO, 2015; FERRARI, 2005; 

FREITAS, 2009; MAZZA, 2015; MELO, 2014; OLIVEIRA, 2013; RIZZARDO, 2007). 

No CTB o legislador estabeleceu normas e procedimentos a serem seguidos 

para implantação e criação da sinalização tendo um padrão para todo país, em 

consequência, não trazendo interpretações duvidosas (BRASIL, 1997; RIZZARDO, 

2007). 

Portanto, a sinalização de trânsito sempre deverá obedecer aos Princípios 

da Sinalização que são: Legalidade, Padronização, Suficiência, Precisão e 

Confiabilidade, Visibilidade e legibilidade, Manutenção e Conservação (BRASIL, 

2004).  Apesar da cidade de Curitiba recentemente ser aclamada nos meios de 

comunicação como “República”, ainda permanece como um ente federado (BRASIL, 

1988; COISSI, 2016). 
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2 A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  

 

2.1  O CONCEITO DE SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização de trânsito tem como objetivo a orientação e a segurança dos 

usuários nas vias (BRASIL, 2014). O conceito pode ser extraído do Manual de 

Sinalização Vertical de Indicação, Volume III, Resolução 486/2014 do Contran: 

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: 
Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que 
governam o uso da via; 
Advertir os condutores sobre condições de risco potencial existente na via 
ou nas suas proximidades; 
Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços, e 
transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o 
condutor em seu deslocamento. 
Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem 
que pretende transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). 
Os elementos da sinalização de indicação devem obedecer aos critérios de 
diagramação contidos neste Manual.   (BRASIL, 2014, p. 21) 
 

Este conceito pode ser atribuído para todas as sinalizações de trânsito que 

irão “regulamentar as obrigações, advertir os usuários na via e indicar direções” 

(BRASIL, 2014). Portanto, deve ser respeitado na implantação das mesmas para 

alcançar seus objetivos: compreensão e segurança no trânsito (BRASIL, 2014; 

RIZZARDO, 2007). 

 

2.2 A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

 

A competência para legislar sobre matéria de trânsito está reservada a 

União segundo o Art. 22 da Constituição Federal de 1988: “Compete privativamente 

à União legislar sobre: XI - trânsito e transporte” (BRASIL, 1988; RIZZARDO, 2007). 

Conforme Arnaldo Rizzardo (2007, p.34 apud Meirelles, 1993, p. 319) “A 

respeito da competência, ainda aplicável à lição de Hely Lopes Meirelles: De modo 

geral, pode- se dizer que cabe á União legislar sobre assuntos nacionais de trânsito 

e transporte [...]”. 

A União com suas atribuições instituiu o Código Brasileiro de trânsito (CTB) 

com a lei n° 9.503 de 23 de setembro de 1997, regulando a circulação de trânsito e 
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estabelecendo a competência legislativa e territorial, normas para instalação e 

padronização de sinalização: 

Art. 12. Compete ao CONTRAN: 
I - Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as 
diretrizes da Política Nacional de Trânsito; 
II - Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a 
integração de suas atividades; 
III - (VETADO) 
IV - Criar Câmaras Temáticas; 
V - Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento 
dos CETRAN e CONTRANDIFE; 
VI - Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI; 
VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste 
Código e nas resoluções complementares; 
VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a 
arrecadação e a compensação das multas por infrações cometidas em 
unidade da Federação diferente da do licenciamento do veículo; 
IX - Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação 
da legislação de trânsito; 
X - Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, 
expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de 
veículos; 
XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os 
dispositivos e equipamentos de trânsito; 
XII - apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias 
inferiores, na forma deste Código; 
XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de 
competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões 
administrativas; e 
XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no 
âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. (BRASIL, 1997) 

 

Assim afirma Rizzardo (2007, p. 59): 

Diante da clara previsão, pelo art.12 das competências e atribuições do 
CONTRAN, todas as resoluções, Portaria e Circulares que emite terão força 
de lei, obrigando não apenas as partes diretamente atingidas, mais a 
sociedade em geral. Desde o momento que a lei delega a um órgão expedir 
normas sobre determinadas matérias, tais normas obrigam, não permitindo 
o descumprimento em razão de não inseridas em leis especificas. Por 
outras palavras, induvidoso que possuem força de lei as determinações do 
CONTRAN sobre o trânsito. 

 

Segundo Fernanda Marinela (2015, p. 310), “a competência no Direito 

Administrativo esta não se presume sempre dependerá de previsão legal”. 

Já Di Pietro (2001) afirma que para a competência são aplicadas as 

seguintes regras: 

1. decorre sempre da lei, não podendo o próprio órgão estabelecer, por si, 
as suas atribuições; 
2. é inderrogável, seja pela vontade da administração, seja por acordo com 
terceiros, isto porque a competência é conferida em beneficio do interesse 
publico; 
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3. pode ser objeto de delegação ou de avocação, desde que não se trate 
de competência conferida a determinado órgão ou agente com 
exclusividade, pela lei; [grifo do autor]. 
 

Para a edição de normas complementares compete ao Contran, não 

podendo outros órgãos ou entidades impor significado na sinalização, ou decidirem 

os lugares de sua colocação nem dispor ou não de seu uso, como prescreve o §2° 

do artigo 90 do CTB (RIZZARDO, 2007). 

No CTB a competência não pode ser delegada (BRASIL, 1997). Esta 

somente será possível quando a lei a prevê expressamente (DI PIETRO, 2001; 

FREITAS, 2009; MARINELA, 2015; MAZZA, 2015; MELO, 2014).  

Hoje aceita na doutrina como norma expressa no direito positivo a Lei n° 

9.784/99 determina no artigo 11, que “a competência é irrenunciável e se exerce 

pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 

delegação e avocação legalmente admitidos” (DI PIETRO, 2001, p.199). 

Portanto, todos os atos da Administração Pública referentes à sinalização de 

trânsito deverão ser observados as disposições estabelecidas pelo CTB e seus 

anexos e Resoluções do Contran (BRASIL, 1997; RIZZARDO, 2007). 

 

2.3 A COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

 

Na competência territorial são distribuídas por zona de atuação (BRASIL, 

1997; RIZZARDO, 2007). Rodovias federais compete a União, as estaduais ao 

Estado, as vias urbanas aos municípios e o Distrito Federal em seu território, 

conforme o dispositivo legal: 

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição: 
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades de trânsito dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição. (BRASIL, 1997) 

 

Todos os entes têm “[...] atribuição genérica de cumprimento e exigir o 

cumprimento da legislação e normas de trânsito, repetindo o que incumbe a 

qualquer órgão ou entidade.” (RIZZARDO, 2007, p.108), estabelecido pelo inciso I 

dos artigos 21, 22 e 24 do CTB: 

I- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 
suas atribuições. (BRASIL, 1997) 
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No inciso III do artigo 21 do CTB: 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário. (BRASIL, 1997) 

 

Segundo Arnaldo Rizzardo (2007, p.97) é dos órgãos a competência da 

implantação, a manutenção e a operação do sistema de sinalização, e dos 

dispositivos equipamentos de controle viário, respeitando a competência 

estabelecida no inciso I, ou seja, cumprir a legislação e as normas de trânsito. 

Desse modo a responsabilidade pela implantação da sinalização é do órgão 

ou entidade de trânsito responsável pela via, respondendo pela falta, insuficiência ou 

incorreta colocação, conforme §1° do artigo 90 do CTB (BRASIL, 1997; RIZZARDO, 

2007). 



14 

 

 

3 OS CRITÉRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 

 

Nos manuais de sinalização de trânsito encontramos as condições 

relacionadas aos Princípios para a instalação: 

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve ser ter 
como principio as condições e percepção dos usuários da via, garantindo a 
real eficácia dos sinais. 
Para isso é preciso assegurar os princípios a seguir descritos: 
Legalidade- Obedecer ao Código de trânsito Brasileiro-CTB e legislação 
complementar. 
Padronização- Seguir um padrão legalmente estabelecido: situações iguais 
devem ser sinalizadas com o mesmo critério. 
Suficiência- Permitir fácil percepção do que realmente é importante, com 
qualidade de sinalização compatível coma necessidade. 
Clareza- Transmitir mensagens de fácil compreensão. 
Precisão e confiabilidade- Ser precisa e confiável, correspondendo à 
situação existente. 
Visibilidade e legibilidade- Ser vista a distância necessária. Ser lida em 
tempo hábil para tomada da decisão. 
Manutenção e conservação- Estar permanentemente limpa, conservada 
fixada e visível. (BRASIL, 2014). 

 

A instalação tem que ser estritamente dentro da legislação de trânsito, assim 

prevê artigo 80 do CTB: 

Capítulo VII - DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização 
prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a 
condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. 
§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem 
perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância 
compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações 
do CONTRAN (BRASIL, 1997). 
 

No parágrafo 2° do mesmo artigo o legislador faz uma ressalva para 

instalação de sinalização sem tipificação: “poderá autorizar, em caráter experimental 

e por período prefixado, a utilização de sinalização não prevista neste Código” 

(BRASIL, 1997). 

A administração somente poderá instalar sinalização fora do padrão 

estabelecido com autorização prévia do Contran, é um ato da administração 

vinculado não deixando outra opção para o administrador (BRASIL, 1997; DI 

PIETRO; MARINELA, 2015; MAZZA, 2015; MELO, 2014; RIZZARDO, 2007). 

No parágrafo 3° incluído pela lei n° 13.281/16, em vigor a partir de 

01/11/2016, ainda traz a obrigação de sinalização de acordo com o CTB, mas a 

instalação fica por conta do particular: 
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§ 3º A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas 
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas 
vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso 
coletivo é de seu proprietário. (BRASIL, 1997). 
 

Segundo o autor Julyver Modesto de Araujo [entre 1997 e 2016]: 

O artigo 80 expressa taxativamente um dos princípios da Administração 
pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988: o da 
legalidade, que deve ser entendido como a obrigatoriedade de se fazer 
estritamente o que consta do texto legal. 
 

Os critérios para sinalização de trânsito devem ser observados o CTB, os 

anexos e as resoluções do Contran (ARAUJO, [entre 1997 e 2016]; BRASIL, 1997; 

RIZZARDO, 2007), “neste caso se diz que o poder da Administração é vinculado, 

porque a lei não deixou opção” (DI PIETRO, 2015, p. 255). 

Na sinalização não poderá haver obstáculos que dificultem ou obstaculizem 

a visibilidade e, consequentemente, a segurança (artigo 81 do CTB), a publicidade e 

outras inscrições sobre a sinalização não poderá ocorrer mesmo se estiver no 

somente no suporte (artigo 82 do CTB), mas a publicidade, legendas ou símbolos 

nas margens da via somente com aprovação prévia do órgão ou entidade de trânsito 

com a jurisdição sobre a via (RIZZARDO, 2007). 

A retirada de elementos que prejudiquem a visibilidade e a segurança na via 

será realizada pelo órgão ou entidade responsável pela circunscrição sobre a via 

(artigo 84 do CTB) (RIZZARDO, 2007). 

A sinalização dos locais destinados à travessia de pedestres é 

imprescindível através de faixas paralelas pintadas ou demarcadas no leito da via 

em listras transversais, devendo ser visíveis sob qualquer grau de luminosidade 

(RIZZARDO, 2007). É importante que nos grandes centros sejam iluminadas ou 

refletorizadas à noite (artigo 85 CTB) (RIZZARDO, 2007). 

A identificação das entradas e saídas em postos de venda de combustíveis, 

oficinas e estacionamentos ou garagens, dada a constância do ingresso de veículos 

automotores com a necessária inflexão para outro lado da pista onde se localizam e 

a decorrente redução de velocidade nas entradas e nas saídas à sinalização 

verticais e horizontais são os mais comuns, mas podendo ser utilizado em locais 

com rebaixamento de guia (meio fio) de fácil visibilidade e audição para o pedestre 

dispositivo que possua sinalização com luzes intermitentes na cor amarela, bem 

como emissão de sinal sonoro (RIZZARDO, 2007). 

E segundo o artigo 88 do CTB: 
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Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua 
construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de 
manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e 
horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança 
na circulação. (BRASIL, 1997) 

 

Portanto como previsto no artigo acima a administração pública tem o dever 

de pavimentar e sinalizar as vias abertas ao trânsito e consequentemente manter a 

manutenção periódica (BRASIL, 1997; RIZZARDO, 2007). 

 

3.1 A INAPLICABILIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO 

 

A lei de trânsito é uma norma coercitiva impondo ao usuário a respeitar 

sobre pena de sanções previstas pelo CTB, assim afirma Robert Walter (2013, p.47): 

De certo modo, as normas coercitivas (normas de conduta) encontram-se o 
ponto central de um sistema jurídico, prescrevendo aos homens 
determinada conduta- por exemplo, não matar, pagar impostos. Conduzir do 
lado direito- e, no caso de conduta inapropriada, prevêm uma pena ou uma 
execução. Estas normas coercitivas possuem, pois, uma parte ordenadora e 
uma sancionadora. 
 

As infrações de trânsito não poderão ser aplicadas se a sinalização for 

insuficiente ou incorreta está previsto no Art. 90 do CTB: “Não serão aplicadas as 

sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for 

insuficiente ou incorreta” (BRASIL, 1997). 

Consequentemente, não sendo observados os critérios estabelecidos no 

CTB e de toda a legislação complementar que trata do assunto não serão válidas as 

sanções aplicadas constantes no código, além da responsabilização do órgão ou 

entidade responsável pela via (BRASIL, 1997). 

Neste sentido discorre Ferrari (2005, p.119): 

É neste sentido que se tem admitido que, para o individuo, tudo o que não 
está juridicamente proibido está juridicamente permitido. E mais: que a 
Administração só pode fazer o que lhe é permitido, isto é, para a 
Administração é proibido tudo aquilo que não está juridicamente permitido. 

 

O administrador deve à obediência as normas de competência impostas a 

seu encargo atingindo a finalidade da lei, pois é de interesse púbico não ocorrendo 

haverá o desvio de poder e, em consequência a nulidade do ato por violação da 

finalidade legal (MELLO, 2014). 
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4 AS CLASSIFICAÇÕES DOS SINAIS DE TRÂNSITO 

 

Os sinais de trânsito classificam em: 

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam- se em: 
I- Verticais; 
II- Horizontais; 
III- Dispositivos de sinalização auxiliar; 
IV- Luminosos; 
V- Sonoros; 
VI- Gestos do agente de trânsito e do condutor (BRASIL, 1997). 

 

A sinalização vertical é composta por três manuais que são a Resolução 

180/2005, Sinalização Vertical de Regulamentação, Volume I; Resolução 243/2007 

Sinalização Vertical de Advertência, Volume II; e a Resolução 486/2014, Sinalização 

Vertical de indicação, Volume III (BRASIL, 2005, 2007,2014). 

O conceito de sinalização pode ser extraído da Resolução 180/2005, 

conforme Rizzardo (2007, p.207): 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza 
de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou 
suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente 
ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas 
preestabelecidas e legalmente instituídas. 

 

Na sinalização horizontal é conceituada pela Resolução 236/2007, que se 

trata do Manual Brasileiro de trânsito de Sinalização Horizontal, Volume IV: 

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários 
sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as 
proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar 
comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os 
fluxos de tráfego (BRASIL, 2007, p. 5). 

 

A sinalização auxiliar é tanto para os sinais verticais como para os 

horizontais (RIZZARDO, 2007). Os primeiros são aqueles que procuram indicar 

facilidade aos condutores, serviços e utilidades, como os que indicam posto de 

abastecimento, distância, localidades e de caráter educativo, etc. (RIZZARDO, 

2007). Os últimos são, basicamente, para melhorar a percepção do condutor 

quando, aos limites do espaço do destinado ou as situações que possam afetar a 

segurança (RIZZARDO, 2007).  

Na sinalização luminosa melhor se define com a Resolução 160/2004 que 

dispõe: 
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São dispositivos que utilizam de recursos luminosos para proporcionar 
melhores visualizações da sinalização, ou que, conjugados a elementos 
eletrônicos, permitem sinalização ou de mensagens, como por exemplo: 
- Advertência de situação inesperada à frente; 
- Mensagens educativas visando o comportamento adequado da via; 
- Orientação em praças de pedágio e pátios públicos de estacionamento; 
- Informação sobre condições operacionais das vias; 
- Orientação do trânsito para a utilização de vias alternativas; 
-Regulamentação de uso da via. (BRASIL, 2004). 

 
 

Os sinais sonoros segundo Rizzardo (2007, p. 213): “é o que faz por meio 

sinalização sonora se faz por meio de silvos ou aparelhos próprios, de manifestação 

ou de toque rápidos, ou mais logos, ou combinados para a advertência, ou para 

chamar a atenção de um motorista”. 

Na sinalização por gestos do agente de trânsito e do condutor o conceito é 

do anexo I do CTB: 

Gestos de Agentes - movimentos convencionais de braço, adotados 
exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para 
orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir 
ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma 
constante deste Código. 
Gestos de Condutores - movimentos convencionais de braço, adotados 
exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar 
uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou 
parada. (BRASIL, 1997) 

 

Os manuais de início trazem os aspectos legais, abrangência, formas e 

cores, dimensões, padrões alfanuméricos, retrorrefetividade e iluminação, materiais 

das placas, manutenção e conservação, posicionamento nas vias e critérios de 

colocação, neste sentido cumprindo seu objetivo que é a segurança no trânsito 

(BRASIL, 2014). 
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5 AS CICLOVIAS 

 

A circulação de bicicletas vem estabelecida no CTB no Art. 58 que dispõe: 

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de 
bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou 
acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da 
pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a 
via, com preferência sobre os veículos automotores. 
Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via 
poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos 
veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa (BRASIL, 
1997). 
 

A bicicleta, ciclovia e ciclofaixa são estabelecidas seu conceito e definições 

pelo CTB no Anexo I: 

Bicicleta - veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, 
para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. 
Ciclovia - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada 
fisicamente do tráfego comum. 
Ciclofaixa - parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de 
ciclos, delimitada por sinalização específica (BRASIL, 1997). 
 

Segundo autor Julyver Modesto de Araújo [entre 1997 e 2016]: 

Quando tais locais não existirem (ou não for possível a sua utilização), o 
Código determina a circulação na própria pista de rolamento, pelo lado 
direito da via (artigo 29, inciso I), exceto se houver ciclofaixa no sentido 
contrário (que deve ser sinalizada com a placa de regulamentação R-34 – 
Circulação exclusiva de bicicletas). 

 

A preferência na circulação fica estabelecida no §2 do Art. 29 do CTB: 

§ 2º Respeitadas às normas de circulação e conduta estabelecidas neste 
artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre 
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não 
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (BRASIL, 1997). 

  

“[...] O principio maior é o respeito à vida humana e à integridade física. 

Sendo o pedestre sempre, a parte mais frágil no sistema viário, outra poderia ser a 

disposição impondo a sua segurança.” (RIZZARDO, 2007, p. 133). 

 

5.1 OS CASOS CONCRETOS  

 

5.1.1 A Via Calma da Avenida Sete de Setembro 
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No final do segundo semestre de 2015 a prefeitura de Curitiba atendo suas 

atribuições contidas no inciso II do Art. 24 do CTB, inaugurou a ciclofaixa via calma 

na Avenida Sete de Setembro, que diminuiu a velocidade da via para 30 km/h e 

incorporou ciclofaixas em torno desta totalizando 6,3 km de extensão (CURITIBA, 

[2015?]). 

O projeto da prefeitura tem as seguintes dimensões: 

  
Fonte: Prefeitura de Curitiba. Mais bici. (CURITIBA, [2015?]). 

 

Segundo Maria Emilia Staczuk (2014 apud Antonio Miranda coordenador do 

projeto ciclomobilidade do Ippc): 

As pesquisas comprovaram o papel estratégico da Avenida Sete de 
Setembro para a ciclomobilidade da cidade. Porém, a limitação do espaço 
foi um desafio. Miranda conta que a avenida tem três pistas, uma delas (a 
central) exclusiva para o transporte coletivo. As pistas laterais têm largura 
de 7 m, dos quais 2 m são destinados a estacionamento, o que resulta 
numa faixa de circulação de 5 m. Desses, 0,20 m correspondem à sarjeta. 
Ou seja, a largura da pista lateral é de 4,80 m. Geralmente, a largura da 
faixa de tráfego é a partir de 2,70 m. 
"Decidimos destinar uma área de 3,5 m para circulação dos carros e a sobra 
reservamos para um espaço compartilhado entre veículos e bicicletas, com 
prioridade para os ciclistas, em conformidade com a legislação", explica o 
especialista. A área foi demarcada com uma linha tracejada, com 
sinalização horizontal e vertical. [sem o grifo original] A circulação 
preferencial dos ciclistas atende ao artigo 58 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). 

 
A visão do especialista é irregular conforme o CTB e a Resolução 236/2007 

no item 5.5.4 Marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI), traz as especificações 

para a criação da cliclofaixa que são: 

Cor: branca, nos bordos da ciclofaixa e vermelha, para o contraste. 
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Dimensões: A marcação da ciclofaixa é constituída por uma linha continua 
largura (l1) de no mínimo, 0,20 m e, no máximo, 0,30m. 
Colocação: Recomenda-se para ciclofaixa de sentido único a largura 
mínima de 1,50m, e para ciclofaixa de sentido duplo a largura de 2,50m, 
sendo recomendada sua colocação na lateral da pista. 
Quando não houver possibilidade da superfície ser totalmente vermelha, a 
MCI e a linha de bordo, utilizadas, em parte interna, com linha contínua 
vermelha de largura (l2) de no mínimo de 0,10m, para proporcionar 
contraste entre estas marcas viárias e o pavimento da ciclofaixa. 
As vias transversais devem ser sinalizadas, na aproximação da ciclofaixa, 
com o sinal de advertência A-30b- “Passagem sinalizada de ciclistas”. 
(BRASIL, 2007) 
 

 
Fonte: Contran. Resolução 236/2007 (BRASIL, 2007). 

 

É notável a não observância das especificações estabelecidas, pois na 

avenida as faixas não estão pintadas conforme as especificações (BRASIL, 2007). 

Quanto ao tamanho, o texto legal diz “recomenda-se” não ficando o administrador 

obrigado à utilização, mas segundo o Art. 201 do CTB: 

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta 
centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta: 
Infração- gravíssima  
Penalidade- multa (BRASIL, 1997). 

 

Portanto, as dimensões da via não comportam uma ciclofaixa, haja vista que 

não têm como respeitar a distância mínima mencionada pelo CTB (BRASIL, 1997). 

Situação tanto quanto curiosa, pois o guarda de trânsito tem a obrigação de 

autuação da multa sobre pena de improbidade administrativa por ofensa aos 

princípios da administração, entre eles, o da legalidade quando verificada tal 

situação, e está sempre será inevitável para o motorista que não conseguirá guardar 

a distância especificada (BRASIL, 1997, DI PIETRO, 2001, MAZZA, 2015). 
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Na marcação de cruzamentos rodocicloviários (MCC) no item 6.5 não são 

cumpridas em sua totalidade no trecho da via a especificação exigida é: 

Cor: branca. 
Dimensões: a MCC é composta de duas linhas paralelas constituídas por 
paralelogramos, que seguem no cruzamento os alinhamentos dos bordos 
da ciclovia ou ciclofaixa. 
Estes paralelogramos devem ter dimensões iguais de base e altura, 
variando entre 0,40 m e 0,60 m, determinando-se estas medidas em função 
da magnitude do cruzamento. Assumem forma quadrada quando o 
cruzamento se der a 90°. Os espaçamentos entre os paralelogramos devem 
ter medias iguais às adotadas para a sua base. (BRASIL, 2007) 
 

 
Fonte: Contran. Resolução 236/2007. (BRASIL, 2007) 

 

Nos cruzamentos com semáforos, a faixa vermelha que o ciclista espera na 

frente dos veículos, segundo a definição da prefeitura bicicaixa: 

Exemplo claro desta situação pode ser encontrado na Via Calma da Av. 
Sete de Setembro. Nela alguns elementos se destacam como bicicaixas, 
que corresponde a um avanço de parada dos ciclistas à frente dos autos e 
também a redução da velocidade da via para 30 Km/h (CURITIBA, [2015?]). 

 

A bicicaixa foi regulamentada pela Resolução 550 de 17 de setembro de 

2015 de caráter experimental e traz a definição como “área exclusiva de espera 

exclusiva de bicicleta”, que é a sinalização horizontal com o pictograma “bicicleta” na 

cor branca sem estar pintado o fundo e podendo ser complementado com 

sinalização vertical de indicação “Parada exclusiva” (BRASIL, 2015). 

Em áreas de cruzamentos que não existem semáforos é obrigatório à 

utilização de linhas de retenção para todas as proximidades (BRASIL, 2007). 

Nas ciclovias e ciclofaixais a sinalização horizontal sempre deverá ser 

relacionas com outro tipo a mais comum é a vertical: 

Em via interceptada por ciclovia e ciclofaixa, não semaforizado deve ser 
colocado sinal A-30b – “Passagem sinalizada de ciclistas”, podendo ser 
acrescentadas a mensagem “A... m”. 
Em ciclovia ou ciclofaixa interceptada por outra via, podem ser colocados os 
sinais de advertência pertinentes ao cruzamento ou interseção, podendo ser 
acrescida a mensagem “A... m” (BRASIL, 2007). 
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5.1.2  As Ciclorrotas 

 

Em Curitiba também foram criados as ciclorrotas, ainda sem definição no 

CTB, segundo a prefeitura é: 

É a estruturação de uma rota com maior segurança à circulação de ciclistas. 
As vias que dela fazem parte têm com principais características: a) 
velocidade máxima de 30 km/h; b) sinalização específica nas vias que dela 
fazem parte. Um dos objetivos de uma Ciclorrota é legitimar o direito de 
circulação das bicicletas. Numa Ciclorrota predominará o compartilhamento 
de ciclistas/ motoristas no mesmo espaço, com respeito às prioridades do 
trânsito. (CURITIBA [2015?]). 

 

Nesses espaços a circulação dos ciclistas é compartilhada com motoristas 

sem nenhum tipo de separação, estão identificados com círculos de 2,5 metros de 

diâmetro, com fundo azul e uma bicicleta pintada no centro. Em todas as vias 

transversais da ciclorrota há placas amarelas com sinalização indicativa de trafego 

com bicicletas a frente (CURITIBA, 2015). 

Nas vias transversais que passam as ciclorrota algumas delas são vias 

rápidas de 60 km/h, nestas tem a sinalização vertical dizendo que é velocidade 

reduzida para 30 km/h e pintura no chão informando a mesma juntamente com as 

linhas de estímulo de redução de velocidade (CURITIBA, 2015). As linhas de 

estímulos de redução de velocidade são revestimentos especiais que provoca 

vibração nos veículos chamando atenção do motorista para reduzir a velocidade, 

pois mera pintura no chão não é sinalização (CUPOLILLO, 2006). 

O símbolo utilizado nas ciclorrotas não tem definição no Contran, suas cores 

são incompatíveis, a cor azul é usada para a figura de desembarque e embarque de 

deficiente físico em conjunto com símbolo respectivo, o símbolo da bicicleta é 

somente branco sem o círculo (BRASIL 2007). 



24 

 

6 O PEDESTRE 

 

A importância ao pedestre é referenciada no Capitulo IV Dos Pedestres e 

Condutores de Veículos não Motorizados no Art. 80 do CTB: 

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens 
apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para 
circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte 
da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de 
pedestres. 
§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre 
em direitos e deveres. (BRASIL, 1997) 

 
Segundo Rizzardo (2007, p.177): 

Não tinha no código anterior regra equivalente em extensão à profundidade 
à acima. Com o presente capitulo procura-se estabelecer alguns primados 
de respeito e preponderância no tocante aos diretos dos pedestres, como a 
prioridade da calçada a eles; o uso dos acostamentos e margens das vias 
com prioridade sobre os veículos; as prevalências dos pedestres quanto se 
encontram atravessando as pistas; a preferência dos mesmos inclusive 
quando houver semáforos, se já iniciam a travessia. 

 

Como já analisado o órgão ou entidade responsável pela via é obrigada por 

força de lei a dispor da sinalização adequada para a segurança, faixa de pedestre o 

anexo I do CTB define como: 

FAIXAS DE TRÂNSITO - qualquer uma das áreas longitudinais em que a 
pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias 
longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação 
de veículos automotores. (BRASIL, 1997) 
 

Sinalização mais comum é a horizontal, que pode ser acompanhada por 

sinalização vertical (A-32b- “Passagem sinalizada de pedestre” ou A-33b “Passagem 

sinalizada de escolares”) existem dois tipos de faixa de pedestre a zebrada (FTP-1) 

e a paralela (FTP-2) (Resolução 236/2007, p47) (BRASIL, 2007): 

A FTP-1 deve ser utilizada em locais, semaforizados ou não, onde o volume 
de pedestres e significativos nas proximidades de escolas ou polos 
geradores de viagens, em meio de quadra ou onde estudos de engenharia 
indicarem sua necessidade. 
A FTP-2 pode ser utilizada somente em interseções semaforizadas. 
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Fonte: Contran Resolução 236/2007 FTP-1(BRASIL, 2007). 

 
Fonte: Contran Resolução 236/2007 FTP2(BRASIL, 2007). 
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Na referida resolução a cor exigida é a branca e estabelecida à largura 

mínima das linhas. (BRASIL, 2007) 

Em relação à faixa de pedestre em Curitiba é de fácil observação o descaso 

com a manutenção que em seu grande número estão apagadas e em muitos lugares 

sendo implantadas de forma irregular pela secretaria de trânsito, exemplo é na 

Avenida Engenheiro Rebouças que as faixas FTP- 2 são inseridas em sua extensão 

sem semáforos e fora de interseções, além de que em toda cidade as faixas FTP- 2 

estão escrito a palavra “olhe” situação não prevista na legislação e que somente 

configura no desperdício de material.   

O Contran usando de sua competência a Art. 91, bem como os dispositivos 

nos Art. 69 a 71 do CTB, que regulamentam a circulação de pedestre editou a 

Resolução 495, de 5 de junho de 2014 que dispõe da faixa elevada para pedestres 

(BRASIL, 2014). 

Segundo Julyer Modesto de Araujo (ARAUJO [entre 1997 e 2016]): 

A utilização da faixa elevada para travessia de pedestres, como forma de 
moderação de tráfego, não é exclusividade ou invenção do Brasil, fazendo 
parte de um conjunto de medidas voltadas ao uso compartilhado da via 
pública, de maneira segura, primando pela menor velocidade dos veículos 
automotores, e com prioridade ao pedestre, o que tem sido muito comum 
em outros países, como Inglaterra, Alemanha, Holanda, entre outros, 
recebendo a denominação de traffic calming, a demonstrar justamente a 
intenção desta intervenção: acalmar o tráfego (para mais esclarecimentos, 
sugiro leitura do texto “Traffic Calming é alternativa para diminuir impacto 
dos acidentes”, da Assessoria de imprensa da Perkons) [grifo do autor]. 
 
 

Para a implantação da faixa elevada deverá ser respeitado os requesitos 

trazido pela resolução, segundo Julyer Modesto de Araujo (ARAUJO [entre 1997 e 

2016]), destaca dois essenciais: 

Para que a faixa elevada de travessia atinja o objetivo que se pretende, 
podemos destacar dois aspectos essenciais do seu projeto de implantação: 
1º) sua altura deve ser igual à altura da calçada (o inciso IV do artigo 3º da 
Resolução n. 495/14 ainda reforça o seguinte: as alturas se equivalem 
apenas se a calçada tiver até 15 cm; se for superior a isto, deve ser feito o 
rebaixamento da calçada, conforme Norma da ABNT n. 9050); e 2º) 
somente há sentido em se estabelecer a faixa elevada onde à velocidade 
dos veículos for baixa (o artigo 4º estabelece a necessidade de que a 
velocidade máxima no local de implantação seja de 40 km/h, por suas 
características naturais, ou por medidas para redução de velocidade). 

 

No Art. 5 da Resolução 495/2014 estão às proibições de instalação: 

Art.5° A faixa elevada para travessia de pedestres não pode ser implantada 
em trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes 
características: 
I – Rampa com declividade superior a 6% 

http://www.perkons.com.br/pt/noticia/1529/traffic-calming-e-alternativa-para-diminuir-impacto-dos-acidentes-
http://www.perkons.com.br/pt/noticia/1529/traffic-calming-e-alternativa-para-diminuir-impacto-dos-acidentes-
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II – Curva ou interferência que impossibilite a boa visibilidade do dispositivo 
ou de sua sinalização; 
III - pista não pavimentada, ou inexistência de calçadas; 
IV – Ausência de iluminação pública ou específica. 
Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via 
poderá implantar faixa elevada para travessia de pedestres em trecho de via 
com declividade superior à citada no inciso I deste artigo, desde que 
devidamente justificado por estudo de engenharia de tráfego. (BRASIL, 
2014) 

 

A sinalização de faixa elevada deve contem no mínimo Art. 6 da resolução: 

Art. 6° A implantação de faixa elevada para travessia de pedestres deve ser 
acompanhada da devida sinalização, contendo, no mínimo: 
I - Placa de Regulamentação “Velocidade Máxima Permitida”, R-19, 
limitando a velocidade até um máximo de 40 km/h, sempre antecedendo a 
travessia, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, seguindo 
os critérios estabelecidos pelo CONTRAN; 
II – Placas de Advertência “passagem sinalizada de pedestres”, A-32b, nas 
áreas comuns de pedestres ou “passagem sinalizada de escolares”, A-33b, 
nas proximidades das escolas, acrescidas da informação complementar 
“faixa elevada”, antes e junto ao dispositivo, devendo esta última ser 
complementada com seta de posição, conforme desenho constante no 
ANEXO II da presente Resolução. 
III – demarcações em forma de triangulo na cor amarela sobre o piso da 
rampa de acesso da faixa elevada para travessia de pedestres, conforme 
Anexo I. Para garantir o contraste, quando a cor do pavimento for clara, o 
piso da rampa deve ser pintado de preto; 
IV – Demarcação de faixa de pedestres na área plana da Faixa elevada 
para travessia de pedestres, conforme critérios estabelecidos no Volume IV 
– Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 
CONTRAN; 
V – A área da calçada próxima ao meio fio deve ser sinalizada com piso 
tátil, de acordo com a norma ABNT NBR 9050, conforme mostra o Anexo I 
da presente Resolução; 
VI – linha de retenção, implantada de acordo com o disposto no Volume IV 
– Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 
CONTRAN respeitado uma distância mínima de 0,50 m antes do início da 
rampa. (BRASIL, 2014). 

 

 
Fonte: Contran Resolução 495/2014 (BRASIL, 2014). 
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O que é observado na cidade que mesmo com edição da resolução 

regulamentado a passarela elevada, não foi tomada nenhuma iniciativa da 

prefeitura para adequar as já existentes na legislação. 

 

6.1 A ACESSIBILIDADE DO PEDESTRE 

 

Com o desenvolvimento das cidades há sempre uma preocupação em 

relação ao transporte coletivo associado ao pedestre onde a pesquisa mais se 

concentra, assim afirma Fabíola de Oliveira Aguiar (2010, p.19 apud Orlandi): 

Orlandi (2003) cita que as soluções apresentadas por algumas cidades 
brasileiras mostram-se incompletas, atendendo a poucas necessidades dos 
usuários. Normalmente essas soluções de acessibilidade são voltadas 
apenas ao transporte coletivo, esquecendo a necessidade de adaptação 
dos terminais e pontos de forma a integrá-los as calçada e travessias. 

 
A acessibilidade é atribuída às todos os portadores ou não de deficiência 

segundo Fabíola de Oliveira Aguiar (2010, p. 17 apud Ostroff) “o conceito de 

acessibilidade tornou-se mais compreendido devido ao melhor entendimento 

“barreira””. 

O conceito de calçada no anexo I do CTB: 

Calçada - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, 
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, 
vegetação e outros fins. (BRASIL, 1997) 

 
Portanto, não pode haver barreiras entre os calçamentos e áreas destinadas 

à caminhada, pois esses logradores são destinados a todos os cidadãos, assim 

discorreram os autores Juliana M de Jesus Neves, Licinio S Portugal, Lorena de F 

Pereira e Vicente A Fernandes (p.2 apud Cervero, Duncan e Aguiar): 

[...] o pedestre de acordo com as suas características pessoais, pode ou 
não possuir restrições de mobilidade, necessitando do auxilio de cadeira de 
rodas ou outros instrumentos como muletas e bengalas (Larranaga, 2012; 
Cao etal.,200; Cervero e Duncan, 2003). Por isso, quando se trata do 
pedestre, a qualidade da acessibilidade está associada diretamente às 
oportunidades oferecidas pelo ambiente urbano, considerando a diversidade 
dos indivíduos (Aguiar, 2010). 
 

Umas das principais dificuldades dos pedestres em Curitiba estão 

relacionadas ao calçamento, segundo o levantamento realizado em 2010 pelo IBGE 

33.1% dos domicílios não tem calcadas (BRASIL, 2010, BEZERRA, 2013), mesmo 

com a lei 11.596/05 que estabelece critérios para a construção calçadas sobre 
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responsabilidade do proprietário mesmo assim a situação não mudou (CURITIBA, 

2006). 

A matéria sempre gera polêmica quanto à obrigação, se é proprietário ou do 

município, pois a calçada é um patrimônio público conforme explica à advogada 

especialista em direito constitucional Luiza Cavalcanti Bezerra em entrevista a 

Gazeta do Povo (24/01/2013) afirma: 

[...] “Pela Constituição, todo cidadão tem direito de ir e vir e, por legislação 
federal, todos têm direito à acessibilidade. As calçadas, então, são uma 
reponsabilidade dos órgãos públicos.” [...]. 
[...] “Pelo artigo 23, inciso I da Constituição, é obrigação dos entes 
federados zelar pela guarda e conservar o patrimônio público. E, como as 
calçadas são tidas pelo Código de Trânsito como espaços públicos, não há 
questionamento.”.  

 

A pesquisa realizada pelo IBGE somente abordou para a existência ou não 

do calçamento com premissa que todos os cidadãos têm o acesso a elas, a mesma 

pesquisa informa que somente 12,6% das calçadas temos rampa de acesso para 

cadeirante (BRASIL, 2010), então, podemos considerar que só esta porcentagem é 

válida. 

É de fácil constatação que na cidade de Curitiba somente em alguns pontos 

existe calçada adequada em muitos lugares à prefeitura reformou na época da Copa 

do Mundo ou em outros bairros por conveniência exemplos em torno da arena da 

baixada as calçadas foram reformadas, e no batel até granito foi colocado com 

recurso público (MARCHIORI, 2014, MARTINS, 2013). 

A lei 14.857/2016 publicada no dia 07/06/2016 a prefeitura de Curitiba trouxe 

mais um desafio para pedestres, onde autoriza o uso da calçada para fins 

particulares para a exploração e comercio, o artigo 1° da lei dispõe: 

Art. 1. O uso do passeio público fronteiro às livrarias, bares, confeitarias, 
restaurantes, lanchonete e similares, já instalados, com alvará de 
funcionamento expedido, ou que venham a instalar-se no Município, poderá 
ser objeto de permissão para colocação de estantes de vendas, toldos, 
mesas e cadeiras, inclusive os que possuem autorização para o fechamento 
do recuo frontal obrigatório, desde que obedecidas as seguintes condições: 
I - A instalação de mobiliário obedecidos os padrões definidos pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC nos passeios, não poderá bloquear, 
obstruir ou dificultar o acesso de veículos, o livre trânsito de pedestres, em 
especial de deficientes físicos, nem a visibilidade dos motoristas, nas 
confluências das vias; 
II - A preservação de faixa de circulação que permita o livre e seguro 
trânsito de pedestres, em largura e dimensões a serem determinadas 
quando da concessão da permissão prevista no "caput" deste artigo. 
(CURITIBA, 2016) 
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Na aglomeração de muitas pessoas somente haverá a circulação na rua, por 

que na calçada não terá condições, a lei foi proposta pelo vereador Helio Wirbiski a 

pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e da Associação Brasileira 

de Bares e Casas Noturnas (ANTONELLI, 2016). 

A lei esta vigente e goza de constitucionalidade, mas há um desvio de 

interesse e de finalidade que agrada somente um grupo econômico, assim afirma 

Mazza (2015 p.95-96): 

A supremacia do interesse público sobre o privado, também chamada 
simplesmente de principio de interesse público ou da finalidade pública, 
princípio implícito na atual ordem jurídica, significa que os interesses da 
coletividade são mais importantes que os interesses individuais, razão pela 
qual Administração, como defensora dos interesses públicos, recebe da lei 
poderes especiais não extensivos aos particulares. [...]  

Consequentemente a prefeitura tem o dever de construir e manter as 

calçadas do município, pois se trata de espaços públicos, isto fica mais evidente 

quando passa a conceder que particulares com interesses econômicos passem a 

utilizar e a administração pública em recolher uma taxa decorrente da utilização Art. 

3 da lei 9688/99 (CURITIBA, 2016). 

 

6.1.1 A Calçada Verde 

 

No dia 02/03/2016 a Prefeitura de Curitiba começou a implantação da 

calçada verde destinada ao pedestre projeto desenvolvido pela Ippc em parceira 

com o Setran, inspirados na cidade de Nova York nos Estados Unidos, em Buenos 

Aires na Argentina, inicialmente implantados na área calma (SAIBA, 2016) 

“As calçadas verdes são ampliações das áreas de calçadas tradicionais, 
com pintura feita com tinta verde e branca, além de balizadores presos ao 
piso. Desta forma, a expansão das calçadas é feita de forma rápida e 
econômica, sem a necessidade de obras mais complexas.” (CURITIBA, 
2016). 

 
Os responsáveis legais pelas entidades Ippc e Setran em entrevista ao Bem 

Paraná no dia 02/03/2016 afirmam (SAIBA, 2016): 

Segundo o diretor de Engenharia da Setran, Maurício Razera, as calçadas 
verdes permitem uma linguagem de fácil identificação, não conflitando com 
outras cores já previstas no Código de Trânsito Brasileiro. “Estamos atentos 
à segurança viária e a melhoria da qualidade de vida. Nessa região, já 
tivemos vários benefícios, tais como novas sinalizações de trânsito, 
requalificação de ramal cicloviário, construção de ilhas calmas, implantação 
de vagas vivas, novos semáforos para pedestres, aumento de tempos para 
pedestres em semáforos existentes, substituição de estruturas semafóricas 
antigas, instalação de paraciclos, novas guias rebaixadas para 
acessibilidade, novas feiras e faixas exclusivas de ônibus”, disse Razera. 
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“De uma forma simples, rápida e inteligente, obtemos a requalificação do 
espaço urbano, sempre buscando a valorização e proteção do pedestre”, 
destaca o engenheiro Márcio Augusto de Toledo Teixeira, coordenador de 
Mobilidade Urbana e Transportes do Ippuc, setor responsável pela 
elaboração do projeto. 
 

Este tipo de espaço implantado não existe previsão no CTB (BRASIL, 1997, 

CALÇADAS, 2016) conforme constata Marcelo Araujo advogado e presidente da 

Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da OAB/PR: 

No caso do Brasil a legislação de trânsito deve ser uniforme em todas as 
unidades „federadas‟ e suas respectivas cidades, cabendo à União 
privativamente legislar sobre a matéria. Ainda que o trânsito uma matéria 
multidisciplinar (engenharia, psicologia, medicina, etc.), a engenharia de 
tráfego de uma cidade deve se utilizar de sinalização e regras nacionais.  

 

De forma equivoca a Prefeitura inova na matéria de trânsito tendo a 

população dificuldade de entender a sinalização estabelecida e consequentemente 

trazendo insegurança para o pedestre (CALÇADAS, 2016). 

 

6.1.2 O Compartilhamento de calçadas ou área de passeio com ciclistas pedestres 

 

Previsto no Art. 59 do CTB “Desde que autorizado e devidamente sinalizado 

pelo órgão ou entidade com circulação sobre a via, será permitida a circulação de 

bicicletas nos passeios ” (BRASIL, 1997). 

Segundo Rizzardo (2007, p.162): 

Assim, a regra geral é que nos passeios somente circulem pedestres. Em 
alguns casos excepcionais, porém, o órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via poderá permitir a circulação de ciclistas, por meio da devida 
sinalização, quando entender que o passeio comporta tal circulação sem 
oferecer riscos ao trânsito de pedestres, como ocorre o caso de passeios 
largos e de pouco movimento. 
 

O que podemos observar em algumas regiões de Curitiba é que os espaços 

não comportam o compartilhamento, a sinalização é fora dos padrões estabelecidos 

e que tem grande circulação de pedestre, podemos cita a Avenida Artur Silva 

Bernardes. 

Tendo os ciclistas nenhuma observância às regras de condutas 

mencionadas por Rizzardo (2007, p. 162) “[...] mostra-se evidente que o ciclista 

restringe- se- a circular a uma velocidade reduzida, apropriada à segurança dos 

pedestres e, quando necessário, com a emissão de sinal sonoro audível, ou seja, 

copatível com os ruídos e emissão de sons verificados no local”, mas todo brasileiro 
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tem dificuldade em obedecer às leis de trânsito não é só exclusivo dos motoristas, 

ou dos ciclistas mais sim dos pedestres também (MATTA, 2010). 

Nos passeios a preferência é sempre do pedestre, portanto não respeitado a 

legislação e o espaço não for adequado sempre haverá risco maior de acidentes 

com ciclistas e pedestres. (BRASIL, 1997, RIZZARDO, 2007). 
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7 AS VIAS DE TRÂNSITO 

 

7.1 O Conceito 

 

As classificações das vias abertas a circulação são classificadas no Art. 60 

do CTB: 

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, 

classificam-se em: 
I- Vias urbanas; 
a) Via de trânsito rápido; 
b) Via arterial; 
c) Via coletora; 
d) Via local 
II- Vias rurais 
a) Rodovias 
b) Estradas (BRASIL, 1997) 

 

No presente trabalho abordaremos somente as vias urbanas, que segundo a 

definição do Anexo I do CTB é a seguinte: 

Via- superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, 
compreendendo a pista, a calçada o acostamento, ilha e canteiro central. 
Via urbana - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à 
circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente 
por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. 
Via arterial- aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, 
sem interseções em nível, sem acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias 
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões e cidade. 
Via coletora- aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteiras, 
possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. 
Via local- aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 
destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. (BRASIL, 1997). 
 

O Art. 61 do CTB regulamenta a velocidade nas vias: 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas a suas características técnicas e as condições de 
trânsito. 
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 
será de: 
I - Nas vias urbanas: 
a) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 
b) Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
c) Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 
d) Trinta quilômetros por hora, nas vias locais (BRASIL, 1997). 
 

A velocidade é uns dos fatores importantes para circulação dos veículos, 

onde influi na segurança dos usuários na via (RIZZARDO, 2007). 
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Importante resaltar que as vias devem ser sinalizadas Art. 88 do CTB, já no 

§1° tem a previsão onde não existir sinalização regulamentadora a velocidade é 

fixada de acordo coma características da via (BRASIL, 1997). 
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8 O CONTROLE DE VELOCIDADES DAS VIAS 

 

8.1 As ondulações transversais e de sonorizadores como redutor de velocidade. 

 

O parágrafo único do Art. 994 dispõe: 

Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de 
sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais 
definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios 
estabelecidos pelo CONTRAN (BRASIL, 1997). 

 
Atualmente vigora as resoluções n° 600/2016 e 601/2016 regulando a 

matéria assim afirma Julyer Modesto de Araujo: 

O parágrafo único do artigo 94 proíbe uma prática muito comum nas 
cidades: a utilização das “lombadas” como redutores de velocidade, salvo 
em casos especiais, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN 
– neste sentido, vigoram atualmente as Resoluções n. 600/16 e 601/16, as 
quais estabelecem as especificações para a implantação das ondulações 
transversais, tachões e sonorizadores na via pública. 

 

A ondulação transversal (ou lombadas) é regulamentada pela Resolução 

600/2016 em seu artigo 1° menciona: 

Art. 1º A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir 
a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo 
técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco 
potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade 
praticado no local e onde alternativas de engenharia de tráfego são 
ineficazes (BRASIL, 2016). 

 

Para a instalação a entidade órgão deverá realizar estudos técnicos na qual 

pode ser utilizado o TIPO A ou do TIPO B atendidas às características da via: 

I – Ondulação transversal TIPO A: Pode ser instalada onde ocorre a 
necessidade de limitar a velocidade máxima para 30 km/h, em: 
a) Rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado; 
b) Via urbana coletora; 
c) Via urbana local. 
II – Ondulação transversal TIPO B: Pode ser instalada somente em via 
urbana local em que não circulem linhas regulares de transporte coletivo e 
não seja possível implantar a ondulação transversal do Tipo A, reduzindo 
pontualmente a velocidade máxima para 20 km/h. 
Parágrafo Único - Em casos excepcionais em que haja comprometimento 
da segurança viária, comprovado mediante estudo técnico de engenharia de 
tráfego, pode ser adotado o uso da ondulação transversal TIPO A em 
rodovia, em situação não contemplada no inciso I, letra “a”, e em via urbana 
arterial, respeitados os demais critérios estabelecidos nesta Resolução. 
(BRASIL, 2016). 
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No artigo 4° da resolução fica a entidade ou órgão responsável na realização 

de um ano após a instalação o estudo para eficácia da medida, se não for eficiente 

deverá buscar outra solução (BRASIL, 2016). 

Para a implantação deverão ser instaladas as sinalizações conforme 

especificado no artigo 7° da resolução: 

Art. 7º A implantação de ondulações transversais em série na via só será 
admitida se acompanhada da devida sinalização viária, constituída no 
mínimo de:  
I– Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Máxima Permitida”, regulamentando 
a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO A, e em 20 
km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO B, sempre antecedendo a série; 
II – Placas com o sinal de advertência A-18 - “Saliência ou Lombada”, antes 
do início da série e com informação complementar indicando a existência de 
ondulações transversais em série, colocadas de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II 
- Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN, conforme exemplo 
constante do ANEXO V da presente Resolução; 
III – Placa com o sinal de advertência A-18 - “Saliência ou Lombada”, com 
seta de posição colocada junto a cada ondulação, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - 
Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN, conforme 
exemplo constante do ANEXO V da presente Resolução; 
IV - Marcas oblíquas, inclinadas, no sentido horário, a 45º em relação à 
seção transversal da via, com largura mínima de 0,25 m, pintadas na cor 
amarela e espaçadas de no máximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o 
obstáculo, admitindo-se, também, a pintura de toda a ondulação transversal 
na cor amarela, assim como intercalada nas cores preta e amarela, no caso 
de pavimentos que necessitem de contraste mais definido, conforme 
desenho constante do ANEXO IV, da presente Resolução. (BRASIL, 2016). 

 
Fonte: Resolução 600/2015 (BRASIL, 2016). 

Além, da sinalização terão que ser observado os itens do §§ 1, 2, 3,4 e 5 do 

artigo 7°: 
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§ 1º. Para que ondulações transversais sucessivas sejam consideradas em 
série, devem estar espaçadas de no máximo 100m em via urbana e de 
200m em rodovia. 
§ 2º. A distância mínima entre ondulações sucessivas em via urbana de 
sentido duplo de circulação deve ser de 50 m, e em via urbana de sentido 
único de circulação e em rodovia, de 100 m. 
§ 3º. Rodovia de pista simples e sentido duplo de circulação, inserida em 
área urbana cujas características operacionais sejam similares às de via 
urbana, a distância mínima entre ondulações sucessivas deve ser de 50 m. 
§ 4º. Quando houver redução de velocidade regulamentada na aproximação 
de ondulações sucessivas, esta deve ser gradativa e sinalizada conforme os 
critérios estabelecidos pelo CONTRAN no Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito – Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação. 
§ 5º. Na situação prevista no § 4º, após a transposição da série de 
dispositivos, deve ser implantada sinalização de regulamentação de 
velocidade. (BRASIL, 2016). 
 

Na Resolução 601/2016 estabelece critérios e padrões para instalação de 

sonorizadores nas vias em seu parágrafo único do artigo 1°defini como: 

Parágrafo único. Para fins desta Resolução, Sonorizador é um dispositivo 
físico implantado sobre a superfície da pista, de modo que provoque 
trepidação e ruído na passagem de veículos, com o objetivo de alertar o 
condutor para uma situação atípica à frente. (BRASIL, 2016) 
 

Na resolução traz a implantação pode ser de caráter definitivo ou temporário 

é proibida a implantação com edificação lindeira, trecho em curva horizontal e no 

ponto de interseção vertical (Art. 2°) (BRASIL, 2016). 

O Art. 3° descreve a obrigatoriedade de serem observadas as dimensões a 

serem adotas pela entidade ou órgão de trânsito para a implantação: 

Art. 3º O sonorizador deve ser executado com material asfáltico, concreto 
ou material de demarcação viária. 
§1º O sonorizador executado com material asfáltico ou concreto deve 
atender ao projeto-tipo constante do Anexo I da presente Resolução, 
apresentando as seguintes dimensões: 
I - Largura do sonorizador: igual à da pista, mantendo-se as condições de 
drenagem superficial; 
II - Largura da régua: 0,08m; 
III - espaçamento entre réguas: 0,08m; 
IV - Comprimento: aproximadamente 5,00m ± 0,05 
V - Altura da régua: 0,025m. 
§2º O sonorizador executado com material de demarcação viária deve 
atender ao projeto-tipo constante do Anexo II da presente Resolução, 
apresentando as seguintes características: 
I - Largura do sonorizador: igual à da pista, mantendo-se as condições de 
drenagem superficial; 
II - Largura da faixa base: 0,20m; 
III – largura da faixa sobreposta (centralizada sobre a faixa base): 0,10m; 
IV - Espaçamento entre faixas base: 0,40m; 
V - Comprimento: 5,60m; 
VI - Espessura de cada faixa: entre 0,003m e 0,004m; 
VII – cor branca. (BRASIL, 2016). 
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A entidade ou órgão responsável pela via tem à obrigatoriedade de 30 e 50 

metros antes colocar sinal de advertência correspondente à situação atípica a frente 

que consta estabelecido pelo Manual de Sinalização Vertical de Advertência volume 

II (artigo 4° da resolução) (BRASIL, 2016). 

As Resolução 600 e 601 de 2016 entraram em vigor na sua publicação dia 

27/05/2016 ficando a entidade ou órgão responsável pela circunscrição à imediata 

regularização e remoção das formas clandestinas (Resolução 600 no artigo 11 e 

Resolução 601 no artigo 8), o que se percebe é a inercia da secretaria de trânsito na 

regularização ou na remoção dos pontos irregulares (BRASIL, 2016). 

 Portanto, ainda nas vias as lombadas e os sonorizadores estão em 

desacordo à resolução e os que enquadram estão sem manutenção. (BRASIL, 1997, 

RIZZARDO, 2007).  
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9 AS ROTATÓRIAS 

 

Segundo Archimedes Azevedo Raia Junior e Johnny Vieira de Souza (2016, 

p 1 apud DER-SC) 

Com o aumento na frota veicular, a Engenharia de Tráfego criou várias 
tipologias geométricas, dentre os sistemas de melhor eficiência e menor 
custo estão às rotatórias, que têm como objetivo a interseção, para que o 
tráfego que se ali interage tenha um desenrolar seguro, com pequenos 
tempos de espera. Embora na atualidade venha sendo muito utilizada no 
trânsito urbano mundial e brasileiro, na maioria dos casos, as rotatórias são 
elementos geométricos que priorizam ou monopolizam o trânsito veicular 
motorizado (DER-SC, 2000). 
 

As rotatórias têm demonstrado em pesquisas a redução de acidentes e seu 

baixo custo para a implantação e manutenção assim afirma Diego Torres (2010, 

apud Magaly Vasconcelos Romão): 

De acordo com Magaly Vasconcellos Romão, engenheira especialista em 
transportes e segurança viária, uma rotatória chega a atender em média de 
700 a 800 veículos por hora, suportando até um máximo de 1.200 rodantes. 
"Mas aí estamos no limite do serviço", diz ela. A partir disso, o mais indicado 
é a instalação de semáforos ou então cruzamentos em desnível, com a 
construção de viadutos. Em comparação com os semáforos, a principal 
vantagem da rotatória é que sua vida útil é muito longa (20 anos) e o custo 
de manutenção é quase zero. "Os semáforos, no segundo ano, já começam 
a ter um custo de manutenção de 2% a 3% de seu valor." 

 
 

No Manual Horizontal de Sinalização volume IV Resolução 236/2007regulam 

os requesitos da sinalização empregada para as rotatórias que são as marcas de 

canalização que tem a função de orientar e regulamentar os fluxos de veículos na 

via em situações que exigem reorganização de seu caminho natural (BRASIL, 2007). 

A resolução traz duas definições de rotatórias às minis que terá linha branca 

em sua volta de largura de 0,20 m complementada com tachões com espaçamento 

de 0,25m a 0,50m e nas rotarias deve conter “sinalização correspondente às linhas 

de divisão de fluxos de mesmo sentido e a linha de bordo junto ao limite externo da 

rotatória, seguindo os padrões estabelecidos em marcas longitudinais” (Resolução 

236/2007, p 66) (BRASIL, 2007). 

Além, destes requesitos deverá ser acompanhado de sinalização vertical 

advertência Resolução 243/ 2007, onde estabelece critérios para instalação como a 

colocação do lado direito e esquerdo da via em ângulo de 93° a 95 ° graus e 

distancia apropriada com a velocidade para a percepção do motorista (BRASIL, 

2007). 
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Como afirma Diego Torres (2010 apud Mario Yamada): 

O engenheiro e consultor Mário Yamada, especialista em tráfego, geometria 
e segurança viária, [...] nessas ruas trafegam geralmente veículos leves e 
que rodam a uma velocidade média de 40 km/h.. Com diâmetro de 4 m, as 
minirrotatórias suportam um volume de tráfego de 200 a 300 veículos por 
hora. A vantagem delas é que não são físicas, mas feitas apenas com 
pintura termoplástica extrudada, circundadas por tachões. Exigem também 
sinalização horizontal na via de aproximação. Esse tipo de rotatória reduz a 
velocidade entre 10 e 20 km/h no cruzamento. Segundo Yamada, "a 
implantação é rápida, de três a quatro dias, e causa poucos transtornos ao 
tráfego". 
 

 As rotarias são uma boa alternativa para administração pública devido seu 

custo beneficio, mas sempre observando as normas de trânsito e um estudo de 

engelharia de tráfego.  

 

9.1 ROTATÓRIAS X PEDESTRES 

 

Como já observado as rotatórias têm baixo custo para sua instalação à única 

coisa que possa impedir é o espaço, pois a desapropriação sempre é custosa para 

administração. Mas para fazer é preciso o levantamento do custo e a necessidade 

de não haver a desapropriação o custo é de R$ 7.000,00 a 12.000,00 em se 

tratando de mini-rotatória, enquanto, para implantação de semáforo conforme o tipo 

de cruzamento varia entre R$ 16.0000,00 a R$ 35.000,00 (COSTA, 2010). 

O importante ressaltar que não contém na Resolução 243/2007 a 

obrigatoriedade de instalação de faixa de pedestre nas rotatórias (Brasil, 2007), 

ficando a cargo do estudo de engelharia, mas segundo o engenheiro civil João Paulo 

Barbosa da Costa: 

No caso de mini-rotátorias é muito importante à implantação de faixa de 
pedestre. Devido a curta distância das faixas de entrada e saída que 
dificulta travessia de pedestre, pois estes têm problemas na avaliação do 
momento exato da travessia. Tal implantação é obrigatória quando existe 
um elevado número de pedestre atravessando nas aproximações. A faixa 
de pedestre deverá ser localizada a uma distância de 4 metros antes da 
linha de preferência de passagem, não importando se a faixa é de 
aproximação ou de saída. 

 
Na aproximação de rotatórias sempre haverá a redução de velocidade que 

não ultrapassaram 40 km/h esta situação fica adequando a travessia elevada para 

pedestre, mas com a devida sinalização e redução gradativa da velocidade se a via 

velocidade superior a 40 km/h. 
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No caso concreto na cidade é visto que não há aproveitamento das 

rotatórias no trânsito e, nas existentes, não são observados os requisitos traçados 

pelas resoluções da sinalização vertical e horizontal e o descaso com a manutenção. 
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10 A SINALIZAÇÃO SEMÁFORICA 

 

Foi aprovado com a Resolução 483/2014 o Manual Brasileiro de Sinalização 

Semafórica Volume V: 

A sinalização semafórica é m subsistema da sinalização viária que se 
compõe de indicações luminosas acionadas ou intermitentes por meio de 
sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir 
diferentes mensagens aos usuários da via publica, regulando o direito de 
passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. (BRASIL, 
2017). 

 

A sinalização semafórica é classificada segundo sua função: 

Sinalização semafórica de regulamentação- tem a função de efetuar o 
controle do trânsito numa interseção ou seção de via, através de indicações 
luminosas, alterando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos 
e/ou pedestres. 
Sinalização semafórica de advertência- tema a função de advertir sobre a 
existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a 
velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis coma segurança 
para seguir adiante. (BRASIL, 2017). 
 

Na resolução são trazidas as formas de sinais, cores, elementos de 

sustentação entre outros componentes a serem empregados e devem vir sempre 

acompanhado por linha de retenção, conforme especificado no manual de 

sinalização horizontal e placa A-14- Semáforo à frente conforme o manual de 

sinalização de advertência. Quando a sinalização incluir focais específicos para 

pedestre deve vir acompanhado de faixa de pedestre e em via interceptada por 

ciclovia ou ciclofaixa terá que ser implantada marcação de cruzamento rodoviário, 

ambos respeitando os manuais de sinalização horizontal e vertical (Resolução 

483/2014) (BRASIL, 2014). 

 

10.1 OS CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO SEMAFÓRICA. 

 

Para a implantação de sinalização semafórica devem ser observados os 

estudos de engelharia, que são definidos como termos de “movimentos” que é 

usado para “identificar o fluxo de veículos que tem a origem do mesmo destino, e/ou 

pedestre que se deslocam na mesma direção” (Resolução 483/2014) e observado: 

A sinalização semafórica é uma das alternativas para o gerenciamento de 
conflitos em interseções ou em meio de quadra. Antes de decidir pela 
implantação de sinalização semafórica, deve ser avaliada sua efetiva 
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necessidade, considerando a viabilidade da adoção de outras medidas 
alternativas, tais como as relacionadas a seguir: 
a) Definição de preferência de passagem; 
b) Remoção de interferência que prejudiquem a visibilidade; 
c) Melhoria na iluminação; 
d) Adequação das sinalizações horizontal e vertical; 
e) Redução de velocidades nas aproximações; 
f) Adequação na geometria; 
g) Proibição de estacionamento; 
h) Implantação de refúgios para pedestres; 
i) Alteração de circulação; 
j) Inversão de preferência de passagem; 
k) Implantação de minirrotatórias; 
l) Direcionamento dos pedestres para locais de travessia seguros; 
m) Reforço da sinalização de advertência. (BRASIL, 2014). 

 

Na resolução ainda lembra que o uso apropriado traz benefícios, mas 

quando a inadequada contraria os princípios da sinalização de trânsito e trazem 

prejuízo: 

 
Fonte: Contran Resolução 483/2014, tabela 4.5, p 46. (BRASIL, 2014). 

 

A implantação de semáforos nas vias sempre deverá observar os critérios, 

consequentemente haverá uma melhoria no fluxo de veículos, segurança viária e 

também uma economia no erário (DI PIETRO, 2001; MAZZA, 2015). 

 
 

10.1.1 O Amarelo Intermitente 

 

O amarelo intermitente foi regulamentado pela resolução e o podem ser 

utilizados em: 

Em horários em que a demanda de veículos em uma interseção 
semaforizada é muito baixa, a sinalização semafórica, quando programada 
em tempos fixos, acaba gerando paradas desnecessárias. Em geral, as 
situações de baixa demanda ocorrem durante a madrugada. (Resolução 
483/2014) (BRASIL, 2014) 
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Neste caso o condutor deverá respeito ao inciso III do artigo 29 do CTB: 

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes normas: 
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem 
de local não sinalizado, terá preferência de passagem: 
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que 
estiver circulando por ela; 
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; 
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. (BRASIL, 1997). 

 

Contudo, existem restrições à utilização do amarelo intermitente nos 

seguintes casos: 

 Onde pelo menos umas das vias tenha velocidade regulamentada acima de 
60 km/h, 

 Onde intervisibilidade dos condutores dos movimentos conflitantes não 
atende a distância de frenagem definida na secção 4.3.3; 

 Em sinalização semafórica que opera com três sinais ou mais estágios 
veiculares; 

 Onde existirem duas ou mais linhas focais próximas, em sequencia, no 
mesmo campo de visão do condutor, e uma delas não possa operar ema 
amarelo intermitente, para não gerar duvidas de interceptação do condutor. 
(BRASIL, 2017). 
 

Na secção 4.3.3 da resolução traz a obrigatoriedade que na interseção a 

distancia de velocidade da via seja compatível com a frenagem e a visibilidade do 

condutor para evitar o risco de colisão (BRASIL, 2014). 

 

10.1.2 Análise do Caso Concreto 

 

As interseções semaforizadas em suas aproximações não há em muitos 

pontos da cidade não é observado: 

A sinalização semafórica deve vir acompanhada por Linha de Retenção 
(LRE), conforme especificado no Volume IV do Manual Brasileiro de 
Trânsito (Sinalização Horizontal), em todas as aproximações das 
interseções ou da faixa de pedestres implantada em segmento viário 
localizado em meio de quadra. (Resolução 483/2014, p.27) (BRASIL, 2014). 
 

No amarelo intermitente mesmo antes da legislação foi implantado por várias 

cidades brasileiras inclusive Curitiba causando vários acidentes, um que teve grande 

repercussão na mídia foi do ex-deputado Carli Filho combinado com o consumo de 

álcool, alta velocidade e sinal intermitente na via. E justamente o sinal intermitente 

deu brecha para a defesa colocar as culpa nas vítimas do acidente (GERSON, 

2011), mas a culpa pode ser atribuída à secretaria de trânsito, que de forma 

irresponsável potencializou os riscos de acidente na implantação inadequada do 

sinal.  
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Mesmo após a regulamentação estão irregulares cito duas como exemplo na 

Rua Soares Barcelos esquina com a Rua Sônia Maria e na extensão da Avenida 

Presidente Kennedy, nestas vias não são respeitas a distância mínima para a 

visualização do outro veículo: 

 
Fonte: Contran Resolução 483/2014, figura 4:20. (BRASIL, 2014). 

 

Situações como está tem em toda a cidade na qual o descaso com a 

legislação potencializa danos irreversíveis ao cidadão, que se envolve em um 

acidente por causa do sinal intermitente irregular em muitas situações agindo sem 

dolo ou culpa. 
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11 O MEDIDOR DE VELOCIDADE (RADARES) 

 

A Resolução 146/2003 regulamenta requisitos para a instalação de 

medidores de velocidade conhecidos por todos como radares. Os medidores podem 

ser: fixo instalado em lugar definitivo, estáticos parado ou em suporte apropriado, 

móvel instalado em veículo em movimento medindo ao longo da via ou portátil 

medidor direcionado diretamente para veículo alvo (BRASIL, 2003). 

Para o enquadramento da infração de trânsito a imagem deve conter: 

§ 2º O instrumento ou equipamento medidor de velocidade dotado de 
dispositivo registrador de imagem deve permitir a identificação do veículo e, 
no mínimo: 
I – Registrar: 
a) Placa do veículo; 
b) Velocidade medida do veículo em km/h; 
c) Data e hora da infração; 
II – Conter: 
a) Velocidade regulamentada para o local da via em km/h; 
b) Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 
c) Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante 
numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via. (BRASIL, 2003) 

 

O órgão ou entidade responsável pela circunscrição sobre a via pode 

determinar a instalação da fiscalização eletrônica, mas deve dar à publicidade a 

velocidade regulamentada através da e a sinalização (vertical e horizontal) e realizar 

estudos técnicos para comprovar sua necessidade de fiscalização (§1° do Art. 3), 

que deveram estar disponíveis ao publico ma sede do órgão ou entidade 

responsável pela via e encaminhados ao JARI (Junta Administrativas de Recurso de 

Infrações), ao CONTRADIFE (Conselhos Estaduais de Trânsito) e ao DENATRAN 

(BRASIL, 2003). 

Em 18/02/2016 o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) recomendou a 

Curitiba à licitação para a contratação de empresas para os radares e que o 

processamento realizado seja feito por agentes públicos (TCE, 2016), assim discorre 

Mazza (2015, p.346 e 416): 

 [...] é possível definir licitação como “o procedimento administrativo pelo 
qual entidade governamentais convocam interessados em fornecer bens e 
serviços, assim como locar ou adquirir bens públicos, estabelecendo uma 
competição a fim de celebrar com quem oferecer a melhor proposta”. [...]. 
Entretanto, é possível delegar a particulares atividades matérias 
preparatórias ao exercício do poder de polícia, já que elas não realizam a 
fiscalização em si, mas apenas servem de apoio instrumental para que o 
Estado desempenhe privativamente o poder de polícia. 
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Portanto Curitiba sempre foi inovadora em sinalização de trânsito por que 

não dar mais transparência a esses dispositivos disponibilizando os estudos para 

instalação e contratos na internet, pois será de fácil acesso a população e não vai 

contra nenhum o princípio da administração pública e sim dará mais transparência 

na implantação destes equipamentos e consequentemente mudando aos poucos a 

visão do administrado que o mecanismo só está ali para multa-lo. (EM POUCO, 

2016, MATTA, 2010). 

 

 

 



48 

 

 

12 AS CONSIDERAÇÕES SOBRE FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS  

 

A prefeitura de Curitiba vem tentando a melhoria do transporte coletivo que 

já foi referencia em todo o país com o projeto da década de 1970 baseados nas 

canaletas exclusivas com afirma Vinicius Boreki (2015 apud Carlos Hardt): 

A concepção do sistema continua a ser referência para a maioria das 
cidades do país. Se o projeto não fosse bom, já teria entrado em colapso. 
“O sistema funciona com problemas localizados”, diz o coordenador do 
mestrado e doutorado em Gestão Urbana da PUC-PR, Carlos Hardt. 

 
No primeiro semestre de 2016 o atual prefeito Gustavo Fruet inaugurou a 

faixa exclusiva para a circulação de ônibus que consiste em faixas pintadas de verde 

com a palavra escrita ônibus ao centro (ANTONELLI, 2016). 

Conforme a Resolução 236/2007 que trata da sinalização horizontal a 

marcação está na cor errada a correta é branca no fluxo e amarela no contrafluxo, e 

deverá ser acompanhado com placas verticais de advertência e de regulamentação, 

configurando o artigo 90 do CTB não ocorrendo aplicação de multa por 

inobservância da legislação de trânsito (BRASIL, 2007). 
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13 AS CONSEQUÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO INADEQUADA DA 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  

 

13.1 A improbidade administrativa  

 

A improbidade administrativa é a “ideia de honestidade da administração 

pública” (Di Pietro, 2001 p.657) tem fundamento no §4° do artigo 37 da Constituição, 

mas trata-se de uma norma de eficácia limitada cuja aplicabilidade ganhou força 

com edição da Lei de Impropriedade Administrativa 8.492/92 (DI PIETRO, 2001; 

MAZZA, 2015). 

Segundo Mazza (2015, p.643): 

Pode se dizer que a Lei de Improbidade administrativa definiu contornos 
concretos para o princípio da moralidade administrativa, com base no 
enunciado no art.37, caput da CF de 1988. Na verdade, o princípio da 
probidade é um subprincípio dentro da noção mais abrangente de 
moralidade. O dever de punição dos atos improbidade é também uma 
imposição do princípio da legalidade. 
A caracterização do ato de improbidade não exige a ocorrência de lesão 
financeira ao erário. Embora na linguagem comum de “improbidade” seja 
quase um sinônimo de “desvio de verbas públicas”, o art. 11 da Lei de 
Improbidade permite concluir que pode haver improbidade administrativa no 
simples descumprimento de princípio administrativo, sem prejuízo financeiro 
aos cofres públicos. Os atos de improbidade descritos na LIA envolvem 
sempre uma lesão presumida ao interesse público. 

 

A administração tem como finalidade a proteção do cidadão no trânsito 

(MATTA, 2010; RIZZARDO, 2007). O engenheiro Márcio Augusto de Toledo 

Teixeira, coordenador de Mobilidade Urbana e Transporte do Ippuc, responsável 

pela elaboração das “Calçadas Verdes” em Curitiba destaca: “Deforma simples, 

rápida e inteligente, obtemos a requalificação do espaço urbano, sempre buscando a 

valorização e proteção do pedestre”, (SAIBA, 2016), contrariando o disposto no 

inciso XI artigo 12 do CTB, pois compete ao CONTRAN “complementar e alterar 

dispositivo de transito” (ARAUJO, 2016; BRASIL, 1997; CALÇADAS, 2016; 

RIZZARDO, 2007). 

Finalidade pública é indispensável para a administração e tem 

correspondência com o princípio da Impessoalidade e o princípio da Legalidade (DI 

PIETRO, 2001; MAZZA, 2015; MELLO 2014), conforme Mazza (2015, p.107 apud 

Meirelles p. 89-90) “[...] nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual 
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impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. E o fim 

legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente 

como objetivo do ato, de forma impessoal”. 

A administração pública tem o dever de observar o inciso II do Art. 2 da lei 

10.257/ 2001 (Estatuto da Cidade), que traz a exigência da comunidade na 

participação da gestão pública e trazendo o ar democrático e retirando esse sistema 

autoritário da administração (OLIVEIRA, 2011). 

Nos casos concretos mencionados é visto que houve comprometimento 

erário, ou seja, pela implantação indevida que gera custos tanto da mão de obra e 

do material empregado ou pela falta de licitação não sendo acatado o melhor preço 

e serviço. 

Na via calma da Avenida Sete de Setembro foi investido pela prefeitura 

cerca de 1,8 milhão para a implantação (STACZUK, 2014) como já mencionado de 

forma irregular, outra situação curiosa ocorreu na Avenida Vicente Machado, pois o 

órgão responsável transformou a via em um só sentido de circulação desde seu 

início não levando em conta a população da região, poucos dias depois foi retirada a 

sinalização e mudado o sentido devido: 

As mudanças estão sendo realizadas por solicitação de moradores do 
entorno região e para facilitar e auxiliar o acesso ao transporte coletivo 
público que atende a região. A nova configuração não trará prejuízos à 
segurança e à estrutura viária da região. (ROSSINI, 2016). 

 

É visto que, não teve planejamento e estudo sobre os impactos a alteração 

vigorou do dia 14/10/2015 à 11/05/2016 e que toda essa movimentação de mão de 

obra e todo o material utilizado é o emprego do erário de forma ineficiente que sem 

duvida causa prejuízos a administração (DI PIETRO, 2001; FREITAS, 2009; MAZZA, 

2015). 

 O princípio legalidade é o valioso na hierarquia do texto constitucional, pois 

não dá ao administrador como abri exceções justificáveis para “fazer ou não fazer”, 

mas sim o textualíssimo estrito, tendo tal importância que é indispensável tido como 

o direito fundamental da boa administração pública (FREITAS, 2009). Diante de tal 

importância este princípio sem dúvida é atualmente o mais desrespeitado na 

administração pública, que sempre está dando um jeitinho para justificar suas ações 

inconstitucionais. (CASTRO, 2011; MATTA, 2010). 
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13.2 DA indenização em acidentes em áreas de passeio, ciclovia e vias de trânsito. 

  

A responsabilidade do estado está prevista no § 6 do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988: 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 1998). 

 

Segundo Mello (2014, p.1061): 

[...] Constituição de 1988 apenas agasalha a responsabilidade objetiva 
tornando-a suscetível de ser aplicada em alguns casos, de par com a 
responsabilidade subjetiva, cabível em outros tantos, ou se a 
responsabilidade objetiva tornou-se regra irrecusável na generalidade dos 
casos. 

 

A responsabilidade da administração pública é objetiva quando na 

implantação de sinalização fora do estabelecido pelo Contran, ou pela falta da 

mesma e a omissão na manutenção, pois coloca em risco o administrado, os 

padrões da sinalização são para abranger todo o território nacional para não trazer 

interpretações ambíguas nos turistas nas vias das cidades (DI PIETRO, 2001; 

MELLO 2014). 

Segundo Di Pietro (2001, p. 512) “A responsabilidade extracontratual do 

Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em 

decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, 

lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos”. 

As estrapolações de competência feitas pela prefeitura de Curitiba em 

decorrência de dano os administrados tem o direito da reparação do dano 

independente de culpa, mas sim por falta de observância da prefeitura em suas 

obrigações legais (BRASIL, 1997; DI PIETRO 2001; MELLO, 2014). 

Segundo Mello (2014, p.1035): 

No caso de comportamentos ilícitos comissivos ou omissivos, jurídicos ou 
matérias, o dever de reparar o dano é a contrapartida do princípio da 
legalidade. Porém, no caso de comportamentos ilícitos comissivos, o dever 
de reparar já é, além disso, imposto também pelo princípio da igualdade. 

 

Na implantação de forma equivocada na sinalização de trânsito, onde não 

são respeitados os ditames das resoluções do Contran a entidade ou órgão 
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responsável pela via fica obrigado a reparar o dano pela situação criada (BRASIL, 

1997), assim afirma Mello (2014, p.1035): 

No caso de comportamento lícito, assim como na hipótese de danos ligados 
a situação criada pelo Poder Público- mesmo que não seja o Estado o 
próprio autor do ato danoso-, entendemos que o fundamento da 
responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição do ônus 
provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem 
prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas 
no interesse de todos. De conseguintes, seu fundamento é o princípio da 
igualdade, noção básica do Estado de Direito. 

 
A inovação no trânsito por si só traz resistência na população, o brasileiro 

sempre tem dificuldade em respeitar as leis. O motorista sempre com o ditado na 

cabeça “fé em Deus e pé na tabua”, o ciclista tem mais a fé ao pedestre muita fé ao 

sair na rua (MATTA, 2010), mas além do envolvidos no trânsito o administrador 

responsável pela via contempla como mais está dificuldade ao usuário ao inovar a 

sinalização de trânsito sem o devido processo legal (ARAUJO, 2016; CALÇADAS, 

2016).  

Portanto, as extrapolações realizadas pela prefeitura na implantação 

equivocada da sinalização e a criação se gerado o dano ao administrado, este terá a 

recomposição do dano causado ou potencializado pelo município (CALÇADAS, 

2016). 
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14 CONCLUSÃO 

 

Em boa parte dos municípios brasileiros não observam as normas contidas 

no CTB e as Resoluções do Contran para a implantação de sinalização e faz pouco 

caso na manutenção das mesmas. 

No capítulo 2 foi abordado o objetivo da sinalização que resumidamente e 

advertir condutores e pedestres, regulamentando obrigações e que as mensagens 

devem ser padronizadas para passarem a informação.  

A competência para legislar sobre matéria de transito ficou reservada a 

União no Art. 22, XI da Constituição Federal com suas atribuições instituiu o Código 

brasileiro de Trânsito com a lei 9503 de setembro de 1997, que em seu artigo 12 

estabelece competência ao Contran de legislar sobre o trânsito, restando aos entes 

da federação a somente competência territorial que deverão implantar segundo as 

diretrizes do CTB e das resoluções do Contran e realizarem a manutenção das vias 

de suas circunscrições (21,22 e 24 do CTB). 

A aplicabilidade das multas de trânsitos trazida no capítulo 3.1 sempre ficará 

a estrita legalidade, portanto, não respeitada às normas estabelecidas pelo CTB e as 

resoluções do Contran o município não poderá aplicar as infrações previstas (artigo 

90 do CTB). 

No capítulo 4 menciona as classificações da sinalização de transito prevista 

no Art. 87 do CTB, que sempre nos remete na importância da observância da norma 

na sua padronização e implantação. 

As ciclovias, ciclofaixas e bicicletas previstas no conceito e definições do 

anexo I do CTB e no Art. 58, no capítulo 5 ficam demonstradas a importância da 

mobilidade nas ruas e avenidas dos municípios, que por serem veículos de tração 

humana com baixa velocidade fica caracterizada a proteção e a obrigação de 

identificar locais apropriados para a circulação (Rizzardo, 2007). No caso concreto 

apresentado a Via Calma da Avenida Sete de Setembro as definições estabelecidas 

pelas resoluções 236/2007 e 550/2015 não são respeitas em sua totalidade e o 

espaço para instalação da ciclofaixa não é apropriado. 

Com intuito de melhorias para a circulação das bicicletas a prefeitura de 

Curitiba inovou com as ciclorrotas, que áreas destinadas à circulação de bicicletas e 
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carros dividindo os mesmos espaços nas ruas e avenidas sem nenhum tipo de 

divisória, somente contendo uma marcação de sinalização horizontal em alguns 

lugares verticais, esta situação não tem previsão no CTB e nas resoluções do 

Contran. 

Conforme a afirma Rizzardo (2007) o CTB trouxe a importância do pedestre 

no trânsito brasileiro com referência no Capitulo IV Dos Pedestres e Condutores de 

Veículos não Motorizados (Art. 68 a 70), pois não era previsto no código anterior. 

Demonstrando as obrigações da sinalização adequada previstas nas resoluções 

236/2007 e 495/2014.  Acessibilidade do pedestre sempre ficou associada com o 

transporte público e deixando para segundo plano as calcadas não proporcionando 

ao acesso as pessoas com pouca mobilidade tendo como caso concreto que apenas 

12,6% das calcadas são acessíveis com rampas em pesquisa realizada pelo IBGE 

em 2010, mas será que essas calcadas têm condições de andar sem obstruções? 

Na grande maioria tem acesso a rampa, mas a calçada não é adequada com 

presença de buracos e pedras soltas. 

Em torno da polêmica em de quem e responsabilidade de manutenção das 

calcadas em Curitiba a lei 11.596/2005 estabelece critérios para a construção e 

manutenção das calcadas sobre responsabilidade do proprietário do imóvel, e com a 

lei 14857/2016 prevê o uso da calcadas para bares, restaurantes, lanchonete e 

similares como observância de não podendo obstruir a passagem do pedestre, 

evidente na aglomeração de muitas pessoas em um bar a calcadas não terá acesso 

ao pedestre que por ali transitam e consequentemente irão andar na rua. 

A calcadas verdes uma inovação curitibana tentando melhorar o espaço do 

pedestre com os veículos nas travessias, isto sem previsão no CTB e nas 

Resoluções do Contran.  

Portanto fica demonstrada a total desconsideração da administração com 

leis de trânsito e com os pedestres no que diz respeito à acessibilidade do cidadão 

nas ruas e nas calcadas. E as calçadas por se tratar de espaços públicos é sim de 

responsabilidade da prefeitura a sua construção e manutenção. 

O capítulo 7 e 8 referem se sobre as vias de transito (Art. 60 do CTB) como 

o controle da velocidade com as ondulações transversais e de sonorização regulado 

pelas resoluções 600 e 601 de 2016, que em geral são respeitadas em sua 

totalidade no município de Curitiba, não sem observado as normas técnicas para 

implantação. 
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As rotatórias no capítulo 9 e visto como uma boa solução para o trânsito 

devido o baixo custo de manutenção e sua eficácia, quando seguidos os critérios 

estabelecidos pela sinalização horizontal Resolução 236/2007 e pela sinalização 

vertical de advertência Resolução de 243/2007, e compatível com de faixa elevada 

de pedestres nas aproximações das rotatórias conforme proposto. 

A sinalização semáfora abordada no capítulo 10 tem requisitos e critérios 

para sua implantação previstos na Resolução 483/2014, pois como observado no 

caso concreto à sinalização não é toda respeitada. 

Os radares de Curitiba no capítulo 11 não são respeitados a legislação de 

licitação e o cidadão tem difícil acesso aos estudos que levaram a implantação do 

radar, que poderiam ser disponíveis no site da secretaria e trânsito do município. 

A prefeitura com intuito de melhorar o transporte coletivo destinou faixas 

exclusivas de ônibus em algumas regiões da capital, que estão fora das cores 

estabelecidas. 

As consequências jurídicas da implantação inadequada da sinalização de 

trânsito, além de gerar a inaplicabilidade das multas, o administrador se enquadra na 

Lei de Improbidade Administrativa, por ir contra os princípios da administração 

pública e causar danos ao erário. 

Os acidentes decorridos da implantação incorreta e da fala de manutenção 

das vias de trânsito, ciclovias, áreas de passeios (calçadas), sinalização e todo que 

é relacionado gera a responsabilidade civil da administração (§ 6 do Art. 37 da 

Constituição Federal). 
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ANEXOS 

 

 

Sinalização de forma incorreta na Avenida Sete de Setembro, as linhas de 

divisão da ciclovia estão em desacordo com a resolução do Contran, a via não 

comporta a ciclofaixa o motorista em algumas situações não consegue ultrapassar 

sem e guarda a distância de 1,5. (Registro dia 29 mar. 2016). 
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Ciclofaixa na Avenida Sete de Setembro esquina com a Rua Silveira 

Peixoto, em ambas direções (sentido centro ou bairro) tem o estreitamento da pista 

sem um risco ao cliclista na passagem. 
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Na Avenida João Gualberto esquina com a Rua Luiz Leão o cruzamento 

está empregado sinalização de forma incorreta. A foto do lado esquerdo é sentido 

centro a ciclofaixa está empregada nas cores corretas, mas a foto do lado direito é a 

mesma avenida sentido bairro e marcação não está incorreta. (Registro 06 set. 

2016). 

 

 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, em frente ao quartel do Boqueirão 

disposição correta da sinalização horizontal na ciclovia. (Registro 09 set. 2016). 
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A ciclorrota proposta pela prefeitura, fotos entre os cruzamentos: Avenida 

Des. Westhepalen e Avenida Alferes Poli.  A cliclorrota é na Rua Baltazar Carrasco 

dos Reis, um perigo aos ciclistas cruzarem as avenidas que o limite de velocidade é 

de 60 Km/h e não são respeitadas as normas do Contran para redução de 

velocidade. (Registro 24 mar. 2016). 
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Calçadas Verdes em Curitiba situação não prevista na legislação de trânsito. 

(Registro 06 set.2016) 
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Em frente do terminal do Capão Raso (Avenida República Argentina entre as 

Ruas Francisco Ader, Rua Catarina Scotti), apesar de ser na frente do Shopping 

Popular e próximo a Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba a acessibilidade 

para os usuários é mínima ou inexistente em alguns pontos. (Registro 09 ago. 2016). 
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Rua Izaac Ferreira da Cruz esquina com Alameda Nossa Sra. Do Sagrado 

Coração, este ponto é de saída da Estação Tubo Sagrado Coração. 

 

 

Fotos tiradas na Avenida Winston Churchill, apesar de grande movimento de 

pedestres na região devido ao comercio a acessibilidade mínima ou inexistente. 
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A Avenida Governado José Richa marginal da Rodovia Regis Bittencourt 

(Bairro Pinheirinho), na aproximação não existe redução gradativa de velocidade a 

passarela elevada está descordo coma resolução do Contran. (Registro 06 set. 

2016

 

 Passarela elevada em na Avenida Vicente Machado enfrente a Praça 

Osorio. (Registro 06 set. 2016). 
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Passarela elevadas de formas irregulares na Travessa Nestor de Castro 

(Centro de Curitiba). (Registro 06 set. 2016). 

 

 

Apesar da sinalização indicando travessia de deficientes visuais, a via é de 

60 km/h e não existe a graduação da redução da velocidade até chegar na lombada 

elevada (Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza no Bairro Hauer na frente do 

HSBC). As linhas de estimulo de velocidade são apenas pinturas sem as ondulações 

para vibração e chamar a atenção do motorista. (Registro 08 set. 2016). 
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O emprego errado da faixa de pedestre que de faixa paralela somente pode 

ser empregado nas vias como semáforos foto na Avenida Engenheiro Rebouças 

esquina com a Rua Rockfeller no bairro Rebouças, mas o emprego desta 

sinalização de forma incorreta ocorre vários pontos da cidade. (Registro 08 set. 

2016). 

 

 

Na Avenida Iguaçu esquina com a Rua Buenos Aires existe semáforo poder 

ser empregado à faixa de pedestre paralela, mas parece que tentaram concertar a 

faixa paralela para a zebrada, além de ficar demonstrada a falta de manutenção nas 

faixas de pedestres. Lado direito da Rua Buenos Aires é sem acesso para 

cadeirantes. (Registro 08 set. 2016) 
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Na Avenida Mal. Floriano Peixoto (em frente do quartel do Boqueirão) existe 

uma confusão entre a sinalização horizontal que na via existe uma placa indicando 

60 km/h e poucos metros à frente de 40 km/h consequentemente trazendo dúvida ao 

condutor. (Registro 08 set. 2016). 

 

 

Emprego incorreto de lombada no Bairro Batel na Rua Acyr Guimaraes na 

frente da Praça do Japão. (Registro 08 out. 2016). 
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No cruzamento entre a Avenida Mal. Floriano Peixoto e a Rua João Viana 

Sieler, foi implantado um radar no final do ano de 2015 que foi o campeão de 

arrecadação de multa, em nota a Prefeitura informou que foi a pedido da população 

e o emprego de alta velocidade na região (EM POUCO, 2016), é notável que não 

teve outros estudos como a acessibilidade nas calçadas envolta do cruzamento. 

(Registro 08 set. 2016). 
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O emprego incorreto de corres na faixa exclusiva de ônibus o correto é na 

cor branca (Rua Des. Westphalen). (Registro 12 set. 2016). 

 

 

Emprego incorreto do sinal intermitente na Rua João Soares Barcelos esquina com 

Rua Sônia Maria. (Registro 09 out. 2016). 
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Emprego incorreto do sinal intermitente na Avenida Wenceslau Braz esquina 

com a Rua Camilo Castelo Branco. (Registro 09 out. 2016). 

 

 

Emprego incorreto do sinal intermitente na Avenida Pres. Kennedy esquina 

com a Rua Minas Gerais. (Registro 09 out. 2016). 
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Rotatória com as Ruas Dep. Mário de Barros, Mal. Hermes e a Praça Rio 

Iguaçu, a falta de manutenção é evidente, além da falta de faixa de pedestre. 

(Registro 06 set. 2016). 
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Na Rua João Dembinski com a Luiz Tramontin existe emprego correto de 

sinalização na rotatória. (Registro 08 set. 2016) 
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Na Rua João Dembinski com a Luiz Tramontin, além de emprego correto da 

sinalização na rotatória a engenharia de trafego de forma inteligente combinou com 

a passarela e leveda para pedestre. (Registro 08 set. 2016). 
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Operação tapa buracos que era para ser rotineira em tapar alguns pelas vias 

acaba sendo constantes pelas prefeituras do país, as ondulações que ficam aos 

poucos danificam as suspenções dos veículos. (Registro dia 08 out.2014) 

 

  

 


