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1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

Em 08 de Dezembro de 2014 a SMT / CET, através da Diretoria de Planejamento e 

Educação no Trânsito – DP, implantou um novo arranjo de faixas de pedestres, 

dispostas em diagonal, no cruzamento da R. Cristovão Colombo com a R. Riachuelo. 

Este projeto piloto, que foi inspirado nos modelos de Tóquio, foi acompanhado pelas 

equipes da CET para garantir a segurança e a orientação dos pedestres e motoristas.  

O arranjo físico com a faixa de pedestres na diagonal, visa facilitar a circulação dos 

pedestres que, ao invés de efetuarem a travessia em duas etapas distintas (uma via 

transversal por vez) para atingir a esquina diagonalmente oposta, podem concluir o 

percurso através do menor caminho, realizando a travessia em apenas uma etapa. 

O cruzamento selecionado para o projeto piloto foi regulamentado com o novo arranjo 

de faixas de pedestres, complementado com sinalização semafórica específica para 

pedestres e com novas placas educativas criadas para informar a permissão da 

travessia na diagonal. Nos primeiros dias de implantação houve acompanhamento de 

equipes técnicas, da Pesquisa de Campo e da área de Educação de Trânsito. 

Os resultados positivos verificados na ocasião motivaram a implantação de um 

segundo projeto piloto, desta vez no cruzamento da Av. Ipiranga com a Av. São João, 

ocorrida em 25 de janeiro de 2015, no aniversário da cidade, que também produziu 

resultados positivos. Na sequência, novos projetos foram implantados, desta feita na R. 

Xavier de Toledo x Viaduto do Chá e na R. Brig. Gavião Peixoto x R. dos Estudantes, 

entre outras experiências, sempre monitoradas pelas áreas técnicas da CET. 

No presente relatório, decorrido mais de um ano da implantação do projeto piloto 

original, é feita uma nova avaliação do tipo  ANTES x DEPOIS na faixa de pedestres 

implantada na R. Riachuelo X R. Cristovão Colombo para verificar se ocorreram 

alterações significativas na forma como o projeto vem sendo utilizado pelos usuários. 

SMT/CET - DP – SPP – GPL / DPT 
Janeiro / 2015   



 

3 

2. METODOLOGIA 

Para a avaliação quantitativa, foram executadas contagens volumétricas veiculares e 

de pedestres nos diversos trajetos efetuados pelos veículos e pedestres na esquina da 

R. Riachuelo x R. Cristovão Colombo, com o aspecto físico indicado na Figura 1: 

 

Figura 1 – Aspecto da esquina da R. Riachuelo x R. Cristovão Colombo  

Após a implantação do projeto piloto em 08/12/2015 e sua avaliação ANTES x 

DEPOIS-1, as contagens volumétricas foram repetidas nos mesmos moldes, em 

19/01/2016, para execução do comparativo entre os períodos ANTES x DEPOIS-2. 

 As contagens no período ANTES foram executadas nos dias 24 e 27/10/2014, as 

contagens do período DEPOIS-1 em 12 e 15/12/2014 e, finalmente, as contagens no 

período DEPOIS-2, nos dias 19 e 20/01/2014, sempre nos seguintes horários: 

Período da MANHÃ:    das 07h00 às 10h00  

Período do ENTRE-PICO:   das 11h00 às 14h00 

Período da TARDE:    das 16h30 às 19h30 
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Para avaliar eventual prejuízo à fluidez ou rendimento do semáforo, foram medidas nos 

períodos ANTES, DEPOIS-1 e DEPOIS-2, para cada uma das aproximações do 

cruzamento, as extensões das filas de veículos, formadas a cada ciclo semafórico, com 

passo de 5,0 m contados a partir da linha de retenção. 

3. PRINCIPAIS RESULTADOS 

3.1 Volume de Pedestres 

O volume horário máximo de pedestres no período ANTES da implantação do projeto 

piloto e nos períodos DEPOIS-1 e DEPOIS-2 é indicado na Tabela 1. Na Tabela 2  

apresentamos a variação da percentagem de pedestres que fazem a travessia na 

DIAGONAL, em relação à todos aqueles que fazem a travessia no cruzamento.  

 

 

Figura 2 – Movimentos de Pedestres na R. Riachuelo x R. Cristovão Colombo 

Movimentos 1 a 8:   Travessia ORTOGONAL 

Movimento 9 a 12:   Travessia DIAGONAL  



 

5 

 

 

 

Tabela 1 - Volume de Pedestres ANTES x DEPOIS 

 

   

 

 

 

Tabela 2 – Percentagem de Pedestres DIAGONAL X ORTOGONAL 

 
 

  

VOLUME MÁXIMO DE PEDESTRES / h PERÍODO ANTES DEPOIS-1 DEPOIS-2 ANTES x DEPOIS-1 (%) ANTES x DEPOIS-2 (%)

Manhã 10 65 28 550% 180%

Entre-pico 11 143 71 1200% 545%

Tarde 4 80 33 1900% 725%

Manhã 732 908 751 24% 3%

Entre-pico 1663 1784 1726 7% 4%

Tarde 1464 1420 1153 -3% -21%

Travessia em DIAGONAL

Travessia em TODAS as faixas

PERCENTUAL DE PEDESTRES NAS DIAGONAIS PERÍODO ANTES DEPOIS-1 DEPOIS-2 DEPOIS-1 - ANTES (%) DEPOIS-2 - ANTES (%)

Manhã 1,4% 7,2% 3,7% 6% 2,4%

Entre-pico 0,7% 8,0% 4,1% 7% 3,5%

Tarde 0,3% 5,6% 2,9% 5% 2,6%

Travessia em DIAGONAL
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PEDESTRES - Conclusões da pesquisa ANTES x DEPOIS-1 

-  Pesquisas realizadas em 24 e 27 de outubro (ANTES) e 12 e 15 de dezembro de 

2014 (DEPOIS-1); 

-  No dia 12/12 houve ocorrência de tempestade das 17h45 às 18h10 e chuva 

moderada das 18h10 às 19h30; 

- As pesquisas realizadas após implantação da nova sinalização foram efetuadas no 

período de férias escolares; 

- Após a implantação das faixas de pedestres na diagonal observa-se que o volume de 

pedestres atravessando nas novas faixas elevou-se consideravelmente, em especial no 

horário do entre pico. Percentualmente, os maiores aumentos foram observados no 

pico da tarde; 

- O fluxo de pedestres em toda esta interseção aumentou nos picos manhã e entre-

pico, apesar do período de final de ano. No pico tarde, a redução se deve às condições 

climáticas que ocorreram neste horário; 

- No período do entre pico cerca de 10% dos pedestres do cruzamento passaram a 

utilizar a nova travessia em diagonal; 

 

PEDESTRES - Conclusões da pesquisa ANTES x DEPOIS-2 

- Pesquisas realizadas entre 19 e 20 de janeiro (DEPOIS-2) em período de férias 

escolares; 

- Durante os dias da pesquisa o tempo meteorológico esteve nublado com garoa 

eventual; 

- A pintura da faixa de pedestres  já apresentava alguns sinais de deterioração e não 

havia orientadores de travessia no local da pesquisa; 

- Da mesma forma que na pesquisa ANTES x DEPOIS-1, observa-se que o volume de 

pedestres atravessando na faixa em diagonal elevou-se, em especial no horário do 

entre pico. Percentualmente, os maiores aumentos foram observados no pico da tarde; 

- Da mesma forma que na pesquisa ANTES x DEPOIS-1, observa-se que fluxo de 

pedestres no total das faixas desta interseção aumentou nos picos manhã e no entre-

pico, apesar deste aumento ser menor devido ao período férias; 
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- O percentual de utilização da travessia em diagonal permanece maior do que em 

relação ao período ANTES; 

 

3.2 Volume veicular 

Na Tabela 3 apresentamos os volumes horários máximos de veículos nos dias 

pesquisados no período ANTES e nos períodos DEPOIS-1 e DEPOIS-2: 

 
 
 

Tabela 3 – Volumes veiculares máximos ANTES x DEPOIS 

 
 
 
VEÍCULOS - Conclusões da pesquisa ANTES x DEPOIS-1 
 
- De acordo com a Tabela 3 conclui-se que os maiores aumentos nos fluxos veiculares 
ocorreram R. Cristovão Colombo, no entre pico, e na R. Riachuelo, no pico da manhã; 
 

VEÍCULOS - Conclusões da pesquisa ANTES x DEPOIS-2 

- A Tabela 3 evidencia o efeito decorrente das férias escolares sobre a circulação de 
veículos, quando uma parcela significativa da população deixa a cidade, havendo 
redução, de forma generalizada, na movimentação de veículos durante o período 
DEPOIS-2. 
 
Note que, nesta condição (DEPOIS-2) a redução do volume veicular ocorre em ambas 
as aproximações pesquisadas e afeta, ainda a formação das filas, reduzindo, também, 
este fenômeno, conforme demonstraremos no item seguinte. 
 

3.3 Extensão da fila de veículos 

Na Tabela 4 é feito o comparativo entre os diversos levantamentos de extensão da fila 

veicular nas aproximações semafóricas deste cruzamento, nos períodos ANTES, 

DEPOIS-1 e DEPOIS-2: 

VOLUME MÁXIMO DE VEÍCULOS / h PERÍODO ANTES DEPOIS-1 DEPOIS-2 ANTES x DEPOIS-1 (%) ANTES x DEPOIS-2 (%)

Manhã 1671 1686 1202 0,9% -28%

Entre-pico 1527 1781 841 16,6% -45%

Tarde 1405 1448 1178 3,1% -16%

Manhã 706 836 669 18,4% -5%

Entre-pico 967 859 841 -11,2% -13%

Tarde 684 636 647 -7,0% -5%

R. Cristovão Colombo

R. Riachuelo
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Tabela 4 – extensão média das filas de veículos 

 
 
 
FILA VEICULAR - Conclusões da pesquisa ANTES x DEPOIS-1 

- Na R. Cristovão Colombo houve acréscimo na média da extensão veicular nos picos 
manhã, entre pico e no pico da tarde, de +23,0%, +20,8% e +14,1%, equivalente a 
aproximadamente +10 m, +9 m e +4 m de fila, respectivamente;   

- Na R. Riachuelo houve acréscimo na média da extensão veicular no pico da manhã e 
no entre pico, de +22,2%, e +12,5%, o que representa, aproximadamente, +13 m e +9 
m, respectivamente e no pico tarde ocorreu decréscimo na extensão, de 7%, 
equivalente a uma redução de -3 m na fila média veicular; 
 

FILA VEICULAR - Conclusões da pesquisa ANTES x DEPOIS-2 

- Na R. Cristovão Colombo houve acréscimo apenas na média da extensão veicular no 
pico da tarde, de 2,3%, equivalente a aproximadamente +1 m de fila. No pico da manhã 
e no entre-pico, houve uma redução das filas de -7,7% e -1,5%, ou seja, -3 m e -1 m de 
fila, respectivamente; 

EXTENSÃO DA FILA DE VEÍCULOS / h PERÍODO PERÍODO Média (m) Desv PAD (m) Ext. MÍNIMA (m) Ext. MÁXIMA (m)

ANTES 41,61 10,00 10,00 70,00

DEPOIS-1 51,19 10,84 20,00 70,00

A x D-1 23,0% 9,58

DEPOIS-2 38,39 7,33 15,00 55,00

A x D-2 -7,7% -3,22

ANTES 56,56 25,61 10,00 120,00

DEPOIS-1 69,13 31,60 15,00 120,00

A x D-1 22,2% 12,57

DEPOIS-2 47,10 16,44 10,00 115,00

A x D-2 -16,7% -9,46

ANTES 40,93 11,38 10,00 70,00

DEPOIS-1 49,44 10,49 20,00 70,00

A x D-1 20,8% 8,51

DEPOIS-2 40,31 6,79 15,00 60,00

A x D-2 -1,5% -0,62

ANTES 69,87 27,77 15,00 120,00

DEPOIS-1 78,59 32,51 5,00 120,00

A x D-1 12,5% 8,72

DEPOIS-2 80,10 24,14 15,00 115,00

A x D-2 14,6% 10,23

ANTES 31,85 10,02 5,00 60,00

DEPOIS-1 36,33 19,95 5,00 70,00

A x D-1 14,1% 4,48

DEPOIS-2 32,58 8,02 5,00 60,00

A x D-2 2,3% 0,73

ANTES 41,76 18,12 10,00 100,00

DEPOIS-1 38,83 18,93 5,00 95,00

A x D-1 -7,0% -2,93

DEPOIS-2 44,18 15,51 10,00 115,00

A x D-2 5,8% 2,42 m de aumento

m de aumento

m de aumento

m de redução

m de aumento

m de aumento

m de aumento

m de redução

m de aumento

m de redução

m de aumento

m de redução

R. Riachuelo

R. Cristovão Colombo

R. Riachuelo

Manhã

R. Cristovão Colombo

Entre-pico

R. Riachuelo

R. Cristovão Colombo

Tarde
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- Na R. Riachuelo houve acréscimo médio na extensão veicular no entre-pico e no pico 
da tarde, de +14,6% e de  +5,8%, respectivamente, representando, aproximadamente, 
+10 m e +2 m de fila. No pico da manhã ocorreu decréscimo na extensão de fila de --
16,7%, equivalente a 10 m de fila veicular; 
 

4. CONCLUSÃO – PROJETO PILOTO 

Da análise dos comparativos e observações efetuadas pelos técnicos da CET para os 

períodos ANTES x DEPOIS da implantação do projeto piloto, é possível concluir que: 

4.1 Volume de Pedestres 

Os resultados da pesquisa indicam que há demanda significativa de pedestres no 

cruzamento contemplado com o projeto piloto. 

A contagem de pedestres também atesta que, mesmo sem a existência da faixa de 

pedestre no arranjo em DIAGONAL, no período ANTES, haviam pedestres que 

efetuavam a travessia deste modo, indicando, assim, que há o desejo de travessia no 

local proposto pelo projeto piloto, mesmo nas condições do período ANTES onde não 

havia faixa de segurança para auxiliar a travessia dos pedestres em DIAGONAL. 

Nos períodos DEPOIS-1 e DEPOIS-2, o volume de pedestres executando a travessia 

em DIAGONAL sempre foi maior que o período ANTES, e de forma significativa, 

atestando o sucesso da proposta do projeto piloto. 

4.2 Volume veicular 

Quanto à movimentação de veículos, na primeira avaliação do projeto piloto, no 

período DEPOIS-1, não foi constatada evasão significativa do local.  

Há pouco mais de um ano da implantação do projeto piloto, houve uma redução 

provocada pelo período de férias, quando da realização da pesquisa. 

4.3 Extensão da fila de veículos 

A extensão das filas formadas nas aproximações não sofreram impacto significativo, 

podendo ser ajustadas com a regulagem dos tempos de semáforo.  
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