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RESUMO 

 

O presente artigo visa abordar a importância da mobilidade e acessibilidade urbana em 

relação à implantação de faixas elevadas. Foi realizado o estudo de caso onde foram 

analisadas 11 faixas elevadas implantadas no município de Cianorte-PR. Para a coleta de 

informações e dados, foram feitas pesquisas in loco através de questionário e check-list sendo 

o enquadramento metodológico quantitativo-qualitativo, utilizando como base a norma NBR 

9050/2004 e para a pesquisa de campo foi utilizada a Resolução n°495 de 2014. O estudo 

proporcionou a analise da implantação correta das faixas elevadas e mostrou que é preciso 

atentar para não comprometer a acessibilidade das mesmas, respeitando normas e resoluções. 

O estudo também permitiu que fosse levantado o feedback da população em relação a 

acessibilidade das faixas já implantadas, bem como novos locais para a implantação de novas 

faixas. 

 

Palavras-chave: Acessível. Mobilidade. Pedestres.  

 

 

 

ACESSIBILITY: THE EFICIENCE IN IMPLANTATION OF ELEVATED 

CROSSWALK IN THE COUNTY OF CIANORTE 

 

 

ABSTRACT 

 

This present article wants to approach the importance of urban mobility and accessibility in 

related with the implantation of elevated crosswalk. Was realized a case study where was 

analyzed  11 elevated crosswalk implanted on the county of Cianorte-PR. For each catch of 

information and data, was did research in loco trough of a quiz and a check-list where the 

methodological  framework quantitative-qualitative, utilizing with base the norm NBR 

9050/2004 and to camp research was utilized the Resolution nº495 of 2014. The study 

provided the analyze of the correct implantation of the elevated crosswalk and showed the 

was needed pay attention to don’t compromise the accessibility of them, respecting norms and 

resolutions. The study also allowed that was collected the feedback of the population in 

relation of the accessibility of the already implemented crosswalk, as well as new locals to 

implantation of new crosswalks.  

 

Key-words: Acessible. Mobility. Pedestrian.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A execução de atividades no dia-a-dia é uma tarefa imprescindível na vida dos seres 

humanos, sendo necessária a viabilidade de seu deslocamento para a realização das mesmas 

(PEREIRA; SOUZA, 2015). Desta forma, é de extrema importância analisar a mobilidade e 

acessibilidade urbana, que de acordo com Aguiar (2010), consiste na facilidade e 

deslocamento de pessoas e bens dentro das cidades e faz parte de suas necessidades básicas.  

O termo acessibilidade teve origem na década de 1940, para proporcionar condições 

de acesso às pessoas com incapacidades funcionais, oferecendo serviços de reabilitação física 

e profissional (SILVA; LIMA, 2013). 

No Brasil, a acessibilidade é regulamentada pela Norma NBR 9050/2004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece critérios e parâmetros 

para adaptar edificações tornando-as acessíveis, desde o projeto como também na execução da 

construção ou reforma. 

Quando se trata de acessibilidade, as ruas são fatores que podem impedir que a 

mobilidade aconteça, pois podem apresentar obstáculos que inviabiliza a circulação das 

pessoas, já que estas são responsáveis pela conexão dos locais na cidade, e é por meio delas 

que as pessoas transitam e chegam aos mais diversos lugares (PEREIRA; SOUZA, 2015). 

Neste sentido, o Art. 70 da lei n° 9.503 de 23 de setembro de 1997 do Conselho Nacional de 

Trânsito Brasileiro apresenta que as faixas de pedestres são instaladas através de sinalizações 

horizontais, demarcadas na via onde dá a prioridade de passagem ao pedestre quando não 

houver sinalização semafórica. 

Desta forma, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), na Resolução n° 495 

de 5 de junho de 2014, trata das faixas elevadas para melhoria das condições de 

acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres nas vias públicas, 

além de proporcionar aos condutores maior visibilidade da travessia de pedestres e padronizar 

a construção das mesmas. 

De acordo com o assunto abordado, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar as 

faixas elevadas existentes do Município de Cianorte–PR e sua acessibilidade. Para alcançar o 

objetivo geral, têm-se como objetivos específicos, avaliar as especificidades de construção das 

faixas, avaliar os locais de instalação, conferir a sinalização e o acesso visual e analisar a 

acessibilidade.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 CONCEITOS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 

 

 A acessibilidade é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2004), como a “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano 

e elementos”. Desta forma, entendemos que acessibilidade não é somente importante para 

pessoas com necessidades especiais, mas sim para todos, pois, confirma Picoloto (2013), que 

acessibilidade é aquilo que pode ser utilizado por todas as pessoas da população, indiferente 

das características físicas de cada um.  

 O termo acessibilidade segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Paraná (CREA-PR) tem a função de incluir pessoas com necessidades especiais a participar 

de atividades em todas as áreas na sociedade. 

 Para a Organização das Nações Unidas (ONU) acessibilidade consiste na 

“possibilidade de acesso, a que se pode chegar facilmente; que fica ao alcance, o processo de 

conseguir a igualdade de oportunidades em todas as esferas da sociedade” (PICOLOTO apud 

ONU, 1993, [s. p.]). 

 São encontrados muitos obstáculos no meio urbano, desta forma, para que haja 

acessibilidade nas cidades deve-se considerar a diversidade física, pois além das pessoas com 

deficiências físicas e visuais, devemos considerar que pessoas com mobilidade reduzida, 

gestantes, obesos, idosos e com lesões transitórias também precisam de qualidade na 

acessibilidade física (DIETER; RENNER; MARTINS, 2012). Com isso é necessário pensar 

na inclusão, planejando as construções acessíveis a todos (ALMEIDA; GIACOMINI; 

BORTOLUZZI, 2013).  

 A mobilidade urbana acessível é baseada no deslocamento e locomoção das pessoas 

no meio urbano, oferecendo suporte, projetando de acordo com as necessidades dos pedestres, 

além de qualificar as construções do espaço urbano (PARTEZANI, 2003).  

 Segundo Partezani (2003), a mobilidade acessível tem como objetivos: 

“Melhorar a qualidade de vida da população por meio de condições adequadas de 

acessibilidade. Oferecer maior eficiência urbana, promovendo a cidade com redes 

integrada de transportes de deslocamentos, e diminuindo os fatores geradores de 

acidentes e mortes no trânsito. E controlar a qualidade ambiental e conservar 

energia, reduzindo custos e os tempos empregados na produção.” 



6 

 

 Em vista disso, acessibilidade como um todo se define em um conceito geral de 

cidadania, assegurando direitos aos indivíduos por lei, indicando que necessitam ser 

respeitados, porém vários desses direitos acabam se deparando com algumas barreiras, dentre 

elas, barreiras arquitetônicas e barreiras sociais (MANZINI et al., 2003). 

Atualmente as obras estão se adequando às necessidades das pessoas, garantindo 

maior segurança e conforto (ALMEIDA; GIACOMINI; BORTOLUZZI, 2013). Com isso, 

foram elaboradas normas e leis com o objetivo de adaptar os espaços para a acessibilidade de 

todos.  

A NBR 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) visa 

proporcionar a acessibilidade no espaço construído, disponibilizando mobilidade com 

segurança aos pedestres, eliminando obstáculos e barreiras arquitetônicas.   

Quando falamos sobre acessibilidade e mobilidade urbana, as ruas e calçadas são de 

grande importância, visto que se possuírem alguma barreira ou obstáculo torna-se difícil o 

acesso, pois são nelas que as pessoas se locomovem e vivem em parte do dia-a-dia 

(PEREIRA; SOUZA, 2015), desde um simples caminhar matinal, manifestações coletivas 

artísticas ou políticas, até no tráfego de automóveis (PARTEZANI, 2003) 

 Tratando de acessibilidade nas ruas, é relevante citar as faixas de travessia, espaço nas 

vias que são destinados a travessia de pedestres. Conforme o artigo 70 do Código de Trânsito 

Brasileiro, os pedestres apresentam prioridade ao atravessarem pelas faixas delimitadas, 

exceto quando houver sinalização com semáforos.  

 

2.2 FAIXAS ELEVADAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 

  

Segundo Partezani (2003), faixas de travessia são “marcações transversais ao eixo da 

via, que indica aos pedestres o local que irão utilizar para realizar a operação de travessia, e 

adverte aos motoristas que delas se aproximam da existência desse movimento”. 

Quando se trata de faixas de travessia no contexto de acessibilidade, é importante 

abordar as “faixas elevadas, que são elevações do nível do leito carroçável composto de área 

plana elevada, sinalizada com faixa de travessia de pedestres e rampa de transposição para 

veículos, destinadas a promover a concordância entre os níveis das calçadas em ambos os 

lados da via” (ABNT, 2004). 

Conforme resolução n°495 do Código de Trânsito Brasileiro, as faixas elevadas devem 

seguir padrões e critérios de instalação. Desse modo “a faixa elevada para travessia de 
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pedestres é aquela implantada no trecho da pista onde o pavimento é elevado conforme 

critérios e sinalização definidos nesta Resolução” (BRASIL, 2014). 

Precisamente, a implantação das faixas elevadas necessita de autorização do órgão 

competente, além de ter que atender as dimensões do projeto-tipo disponível na Resolução, 

conforme segue (BRASIL, 2014): i) o comprimento igual a largura da pista, assegurando a 

drenagem superficial; ii) largura da plataforma deve estar entre 4,00 e 7,00 metros; iii) as 

rampas devem ser calculadas de acordo com a altura da faixa elevada e ter inclinação entre 

5% e 10%; iv) a altura da faixa deve ser igual a da calçada desde que não ultrapasse 15 cm, do 

contrario deve ser feita o rebaixamento da calçada; v) a inclinação da faixa deve ser de no 

máximo 3% no sentido da largura e no máximo 5% no sentido do comprimento. 

Ainda segundo a Resolução n°495, existem especificações dos locais em que as faixas 

elevadas devem ser instaladas, como em via com velocidade máxima de 40 km/h, e dos locais 

em que não devem ser instaladas, como locais com declividade maior que 6%, curvas e 

interferências impossibilitando a visibilidade da sinalização ou da própria faixa elevada, pista 

sem pavimentação ou sem calçadas, e por fim locais sem iluminação pública. 

Para a implantação das faixas, também deve ser feita devidamente as sinalizações com 

placas indicando a velocidade máxima permitida na via, a passagem de pedestres, a faixa 

elevada, demarcações de faixa de pedestres e triângulos amarelos nas rampas da plataforma, 

além do piso tátil próximo ao meio fio e linha de retenção com distância mínima de 0,50 m 

antes da rampa, conforme ilustra as Figuras 1 e 2 a seguir (BRASIL, 2014).  

 

Figura 1 – Faixa elevada – Vista superior e perspectiva 

 

Fonte: ABNT (2004, p. 56). 
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Figura 2 – Detalhamento do dispositivo 

 

Fonte: Resolução n°495 (2014, p. 4). 

 

2.3 FUNDAMENTAÇÕES DE NORMAS, LEIS E RESOLUÇÕES 

 

 Tendo em vista o assunto abordado, são citadas algumas normas técnicas, leis e 

resoluções que foram regulamentadas em razão de acessibilidade e mobilidade urbana, 

conforme segue: 

 - NBR 9050/2004 – “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos”; 

 - NBR 16537/2016 – “Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação”; 
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 - Lei n° 10.048/2000 – “Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e da 

outras providências”; 

 - Lei n° 10.098/2000 – “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências”; 

 - ART 70 - Lei n° 9.503/1997 – Dá Prioridade aos pedestres que estejam atravessando 

pela faixa quando não houver semáforos; e 

 - Resolução 495/2014 CONTRAN – “Estabelece os padrões e critérios para a 

instalação de faixa elevada para travessia de pedestres em vias públicas”. 

 

2.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A metodologia da pesquisa se organiza da seguinte forma: (i) enquadramento 

metodológico; e (ii) procedimentos de coleta e análise de dados. 

  

2.4.1 Enquadramento metodológico 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa classifica-se como quantitativa-qualitativa. É 

quantitativa no levantamento das conformidades das faixas que estão instaladas, de acordo 

com o que estabelece a norma, e qualitativa na análise das respostas dos questionários 

aplicados e de futuras instalações de novas faixas no município. Segundo Fonseca (2002) a 

pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno e as relações entre variáveis, e a pesquisa qualitativa tem o objetivo de produzir 

informações aprofundadas.    

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos a partir da aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo interesses locais. 

Quanto à natureza do seu objetivo, caracteriza-se exploratória e descritiva. É 

exploratória, pois de acordo com Gil (2007), este tipo de pesquisa busca proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, a partir de um 

levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado. Classifica-se como descritiva, pois pretende descrever fatos de 

determinada realizada (TRIVIÑOS, 1987). 
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Quanto aos procedimentos, esta se classifica como pesquisa de campo, pois segundo 

Fonseca (2002), a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas. 

 

2.4.2 Procedimento de coleta e análise de dados 

 

 Para a realização deste trabalho foram selecionadas onze faixas elevadas de travessia 

no município de Cianorte-PR, que foram denominadas de F1 a F11, conforme segue: Faixa 1 

(F1), Faixa 2 (F2), Faixa 3 (F3), Faixa 4 (F4), Faixa 5 (F5), Faixa 6 (F6), Faixa 7 (F7), Faixa 

8 (F8), Faixa 9 (F9), Faixa 10 (F10), Faixa 11 (F11). 

 Segundo o IBGE, a população estimada em 2017 para Cianorte foi de 79.571 

habitantes, e de acordo com a ADFIC em torno de 3.000 são deficientes.  

 Segundo a Prefeitura Municipal de Cianorte a primeira faixa elevada foi instalada em 

outubro de 2014. Por ser a primeira da cidade e ter sido construída pouco após a realização da 

resolução n°495 de julho de 2014, houve uma falha na execução, onde foi feita a rampa curta 

e não atingiu a inclinação permitida, notando um desconforto e danos nos veículos, assim teve 

de ser ajustada posteriormente. Em seguida foram construídas mais 10 faixas, sendo a última 

em maio de 2017. Com a instalação dessas 11 faixas, foram licitadas como tomada de preço 

mais 10 faixas elevadas, sendo a cotação feita por unidade de medida, orçada em cima das 

metragens coletadas em todos os locais, onde se obteve um custo total de R$ 209.037,88, o 

equivalente a uma média de 20 mil/faixa a ser instalada conforme, mostra a Figura 3.  

 

Figura 3 – Orçamento – Objeto: construção de dez faixas elevadas para travessia de 

pedestres, em vias públicas do município de Cianorte. 

 

Fonte: Prefeitura de Cianorte (2017). 
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De acordo com Kühl (2017), assessora especial de trânsito de Cianorte, engenheira 

civil Jennifer Cadan Kühl, o objetivo fundamental da implantação das faixas elevadas no 

município de Cianorte é priorizar e dar segurança na travessia dos pedestres e, associado a 

isso, a redução de velocidade dos veículos.  

A coleta de dados deste estudo ocorreu a partir da avaliação in loco das faixas, por 

meio de um check-list, conforme apresentado no Quadro 1, e de um questionário que foram 

construídos com base na resolução n°495/2014 do CONTRAN e NBR 9050. Também foi 

abordado um levantamento fotográfico das faixas elevadas, para uma análise posterior mais 

detalhada. 

 

Quadro 1 – Check-list utilizado para a análise das faixas 

CHECK-LIST – ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DAS FAIXAS ELEVADAS 

Cidade: Cianorte-PR 

Local: 

Itens a serem analisados 
Conformidade com a Resolução n°495 

Sim Não 

1- Comprimento igual a largura da pista   

2- Largura entre 4,00m e 7,00m    

3- Altura igual a calçada (máximo 15cm)   

4- Velocidade Máxima da via 40 km/h   

5- Possui curva ou interferência próxima   

6- Pista pavimentada   

7- Existência de calçadas   

8- Existência de iluminação pública   

9- Placa de indicação de faixa    

10- Demarcação com triângulos amarelos   

11- Demarcação com faixas de pedestres   

12- Piso tátil na calçada, próx. ao meio-fio   

13- Linha de retenção   

Fonte: O autor (2017). 

 

O check-list foi aplicado em todas as faixas elevadas construídas no município, e o 

questionário aplicado com diversos usuários que utilizam a faixa elevada para a travessia, 

sejam estes homens, mulheres, com ou sem deficiência, cadeirante, com carrinhos de mão, 

crianças e gestantes. 

A seguir estão apresentados, de forma resumida, as etapas para a realização da 

pesquisa: 

Etapa 1: Elaborar questionário e check-list de estudo sobre as faixas elevadas; 

Etapa 2: Recolher in loco a devida implantação das faixas e sua acessibilidade; 

Etapa 3: Analisar e avaliar utilizando a Resolução 945/2014 do CONTRAN; 

Etapa 4: Conferir a sinalização e o acesso visual das faixas; e 
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Etapa 5: Obter um feedback da população que utiliza a faixa sobre a acessibilidade, 

bem como suas opiniões sobre elas. 

 Desta forma, foi possível analisar o cumprimento ou não do município no que 

determina as leis brasileiras quanto às normas estabelecidas quanto à acessibilidade e ao 

direito de igualdade perante todos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Serão expostos nesse item os dados coletados através de visitas in-loco com 

questionários aplicados aos pedestres que utilizam a faixa em relação à acessibilidade e 

também verificação com check-list sobre a implantação das faixas elevadas. O check-list foi 

elaborado de acordo com a Resolução n°495 do CONTRAN, como mencionado no 

procedimento de coleta e análise dos dados. 

 

3.1 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DAS FAIXAS ELEVADAS 

 

 As faixas foram construídas em local de grande fluxo, para facilitar a travessia dos 

pedestres com acessibilidade e segurança, sendo eles em frente e próximos a escolas, igrejas, 

mercados e também em uma área central de grande movimento. 

O material utilizado pela prefeitura de Cianorte na implantação das faixas é o paver, 

por ser um material de execução rápida, não tendo tempo de cura como o concreto e o asfalto 

e podendo o trânsito ser liberado logo após ser executado, além de ser considerado um 

material um tanto permeável. 

Com a pesquisa de campo realizada in loco, podemos rematar que todas as faixas 

elevadas já implantadas no município estão de acordo com a norma nos seguintes aspectos: 

comprimento é igual a largura da pista, largura da faixa entre 4,00 e 7,00 metros, velocidade 

máxima da via 40 km/h, não possuir curva ou interferência próxima, pista pavimentada, 

existência de iluminação, placa de indicação de faixa, demarcação com triângulos amarelos, 

demarcação com faixas de pedestres. 

Foi observado que nenhuma das faixas elevadas possui linha de retenção e apenas uma 

delas possui o piso tátil na calçada próximo ao meio fio, como exigido pela Resolução. 

Além desses aspectos citados, outros foram observados com atenção e serão 

apresentados posteriormente. 
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3.1.1 Altura das faixas elevadas 

 

A altura permitida das faixas elevadas deve seguir a altura da calçada desde que não 

seja maior que 15 cm, quando a calçada tiver altura superior a isso deve ser feito o 

rebaixamento da mesma para que a faixa esteja de acordo com a norma. (BRASIL, 2014). 

Nesse aspecto, foram realizadas visitas in loco, onde foram analisadas a altura das faixas 

elevadas que se encontra a seguir na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultado sobre a altura das faixas elevadas em relação a calçada 

Faixas elevadas Altura da faixa (m) 
Máximo permitido pela 

Resolução n°495 

Faixa F1 0,15  

Faixa F2 0,15  

Faixa F3 0,15  

Faixa F4 0,20  

Faixa F5 0,15  

Faixa F6 0,15 Máx. 0,15 m 

Faixa F7 0,20  

Faixa F8 0,20  

Faixa F9 0,15  

Faixa F10 0,15  

Faixa F11 0,15  

Fonte: O autor (2017). 

 

Analisando a medida realizada in loco nas faixas elevadas, com o que é permitido pela 

Resolução, conforme tabela apresentada 27% das faixas não estão de acordo com a norma. 

Considerando que em algumas delas, o início da faixa (próximo à calçada) encontra-se no 

nível da calçada, aumentando posteriormente a altura, criando uma forma de “barriga”. Os 

outros 73% estão de acordo. 

 

3.1.2 Inexistência de calçadas 

 

 Conforme Resolução n°495 do CONTRAN, as faixas elevadas não podem ser 

implantadas em locais que possuam rampa superior a 6%; que possuam curva ou alguma 

interferência impossibilitando a visibilidade das faixas; quando a pista não estiver 

pavimentada ou quando não existirem calçadas, e quando não possuir iluminação pública. 

 Com isso, aplicado o check-list in loco foi possível observar que muitas das faixas que 

estão implantadas estão de acordo com o exigido, porém duas delas foram implantadas em 

locais com a inexistência de calçada em um dos lados da faixa, como mostra nas Figuras 3 e 4 

a seguir: 
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Figura 3 – Faixa elevada (F11) Localizada próxima à escola e igreja 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 4 – Faixa elevada (F6) Localizada próxima à escola 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

3.1.3 Drenagem superficial 

 

 

Considerando a topografia de cada região onde são implantadas as faixas, bem como a 

hidrologia e drenagem de cada local, foi observado que algumas faixas são construídas de 

calçada a calçada, sem a necessidade da passagem de água na sarjeta, visto que a drenagem da 

via é feita para o lado oposto da faixa. Em outras devem ser respeitadas a parte da sarjeta, 

considerando que a drenagem da água pluvial está no mesmo sentido da faixa. Assim é 

colocada uma chapa metálica para conectar o meio fio na faixa elevada. Nos resultados da 
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pesquisa foi encontrado que em apenas duas das onze faixas implantadas não foi necessário 

respeitar a sarjeta e colocar a placa metálica como feita nas outras nove, ou seja 82% das 

faixas analisadas foram necessárias a colocação das chapas, já em 18% delas não foram 

necessárias. A seguir serão apresentadas as Figuras 5 e 6 onde é possível notar a diferença de 

cada uma delas como citadas anteriormente. 

 

Figura 5 – Faixa Elevada com chapa metálica 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 6 – Faixa elevada sem chapa metálica 

 

Fonte: O autor (2017). 
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3.2 FEEDBACK DA POPULAÇÃO ENTEVISTADA 

 

 A entrevista foi realizada através de um questionário em cima das 11 faixas elevadas 

construídas no município, durante quatro semanas. Foi recolhida uma amostra com um total 

de 420 pessoas, dentre elas temos pessoas sem nenhuma necessidade especial, como também 

pessoas que possuem algum tipo, como por exemplo, o deficiente físico, ou aquele que possui 

alguma condição física especial, como obesos, gestantes, idosos, crianças e pessoas que 

estejam empurrando carrinhos de mão (de bebê, mercado, etc). 

 Em relação aos lugares que estão instaladas as faixas elevadas, 56% dos entrevistados 

concordam que estão em lugares estratégicos e 44% não concordam, visto que algumas dessas 

pessoas que não concordam argumentaram que utilizam pouco essas faixas por não irem a 

locais próximos a elas, e que gostariam que fossem implantadas faixas próximas a seus 

bairros ou também próximos às faculdades e hospitais. 

 Analisando ao respeito dos motoristas em relação os pedestres que atravessam sobre a 

faixa, 77% da população concorda que nas faixas elevadas os motoristas respeitam muito 

mais que em uma faixa comum, já 23% consideram que mesmo nas faixas elevadas os 

motoristas não respeitam tanto. 

 Uma grande maioria considera que com a instalação das faixas elevadas, facilitou a 

travessia em lugares de grande movimento. Fazendo com que eles se sintam mais seguros 

durante a travessia, porém muitos deles não dão preferencia em se locomover até ela para 

atravessar, quando há alguma próxima. 

 Em relação à acessibilidade, 73% da amostra considera importante o município 

implantar faixas elevadas, os outros 27% não aprovam visto que não necessitam de nenhum 

tipo de acessibilidade para a travessia e ainda por não gostar de reduzir a velocidade quando 

estão dirigindo. 

 A seguir será apresentado, nas Figuras 7 e 8, gráficos do resultado obtido com os 

pedestres entrevistados, com o percentual de pessoas que utiliza as faixas, devido alguma 

necessidade especial, e qual o tipo de necessidade especial daqueles que a possui. 
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Figura 7 – Análise da população que utiliza a faixa elevada 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 8 – Tipos de necessidades especiais dos pedestres  

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 Apesar de na amostra não ter sido possível a pesquisa com tantas pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, é possível considerar que diante a tantos obstáculos, a 

prefeitura municipal tem realizado medidas cabíveis para que a cidade se torne mais acessível, 

principalmente em relação à travessia dos pedestres através de faixas elevadas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com o presente trabalho foram alcançados os objetivos propostos, sendo possível a 

verificação real da implantação das faixas, bem como o feed-back da população em relação à 

acessibilidade e implantação das faixas elevadas no município de Cianorte-PR. Certificou-se 

que apesar de algumas das faixas não estarem 100% de acordo com a Resolução e que alguns 

aspectos estão falhos, a maioria delas estão instaladas corretamente e em locais apropriados e 

estratégicos, como em locais de grande movimento, próximos a escolas, mercados, igrejas e 

outros. Dando segurança na travessia dos pedestres por reduzir a velocidade dos veículos e 

também facilitando a acessibilidade para aqueles que têm algum tipo de necessidade especial 

ou mobilidade reduzida.  

Em relação a isso, a prefeitura de Cianorte tem mostrado grande importância e 

consideração em melhorar a acessibilidade do município, visto que além das 11 faixas já 

implantadas, mais 10 estão sendo licitadas para serem executadas. 

Este trabalho também possibilitou a concepção da importância sobre implantar 

corretamente as faixas elevadas de acordo com a Resolução n°495, analisando corretamente 

os itens, trazendo maior acessibilidade e mobilidade urbana para o município. Sendo assim, 

concluímos que é de extrema importância à acessibilidade urbana, possibilitando a locomoção 

de todos. 
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