
Medidas para a 
Humanização do Tráfego

A Cidade que Queremos



Objetivo

Publicação com o objetivo de 
divulgar, junto aos municípios, 
soluções técnicas para a 
humanização do trânsito.



Introdução conceitual e técnica;

Estrutura

Exemplos de medidas de humanização em:
Áreas escolares;
Ciclofaixas;
Centros Históricos;

Travessias Urbanas;
Centros de Cidade;
Vias de Tráfego Intenso;
Áreas Residenciais;

Anexo: detalhes técnicos das soluções de moderação de 
tráfego



Aplicação de um conjunto de técnicas e medidas físicas 
de engenharia com a finalidade de:

O que é

Reduzir o número e a severidade dos acidentes;

Humanizar as vias através do controle da velocidade 
dos veículos e ordenamento dos fluxos de tráfego;

Revitalizar as características ambientais de uma 
região pela redução do domínio do automóvel;

Diminuir os ruídos e a poluição do ar.



Premissas 

Facilitar o acesso às praças, equipamentos públicos 
e logradouros específicos à maior parte da 
populacão;

Recuperação e ampliação de áreas verdes;

Propiciar a permanência e incentivar o convívio 
social nos espaços públicos;

Induzir a preocupação permanente com a 
preservação do patrimônio histórico e cultural;

As medidas deverão estar orientadas segundo o uso 
predominante do solo lindeiro.



Áreas Escolares

São regiões da cidade que exigem atenção no 
planejamento viário, pois envolve a circulação de 
pessoas mais vulneráveis – crianças e adolescentes 
– onde a atenção e moderação do tráfego é
imprescindível.





Ciclofaixas

Faixas de rolamento para bicicletas separadas do 
fluxo de veículos automotores por pintura no solo, 
acrescida, preferencialmente, de algum dispositivo 
sinalizador, como tachas refletivas. 

Fornecem segurança ao ciclista e são de baixo custo 
de implantação.





Centros Históricos

Áreas antigas de cidades, geralmente tombadas 
como Patrimônio Público, exigindo restrição ao 
tráfego de veículos motorizados, principalmente os 
mais pesados. 





Travessias Urbanas

Segmentos de rodovia que atravessam uma área 
adensada, uma cidade. Nesses locais a via deve ser 
tratada como urbana.





Centros de Cidade

Geralmente um local da cidade onde há a 
concentração de serviços e comércio. Nessas áreas 
há grande circulação de pedestres e veículos.





Vias de tráfego intenso

Grandes ruas ou avenidas, que fazem a ligação de 
diferentes áreas do território urbano, apresentando 
grandes volumes de tráfego. Nessas áreas a bicicleta 
e o transporte coletivo devem ter locais exclusivos 
para circulação.





Áreas Residenciais

Áreas em que as medidas de moderação do tráfego 
devem ser amplamente aplicadas, tornando as vias 
seguras e tranquilas para os moradores e evitando-se 
o tráfego de passagem.





Ponto de estrangulamento, travessia 
elevada com mudança de revestimento, 

ilha central. Via em área escolar
Guarulhos- SP

Exemplos



Mudança de revestimento (cor) em interseção
Foz do Iguaçu - PR



Calçada compartilhada (pedestres e ciclistas), 
mudança de revestimento, gradil de proteção, 

arborização/vegetação. Beira Rio
Blumenau - SC

Ciclofaixa em Dourados - MS



Rebaixamento de calçada com piso tátil
Foz do Iguaçu - PR

Estreitamento de via com 
alargamento de calçada, recuperação 

de fachadas de casarões antigos
Belo Horizonte - MG

Rebaixo para travessia de pedestres
Belo Horizonte - MG



Redução do raio giro com vegetação 
Blumenau - SC (foto: Heloísa Barbosa)



Ponto de estrangulamento com redução do raio de giro, 
arborização/vegetação. Interseção em área residencial

Campinas - SP



Construção de calçada com acréscimo na esquina (ao fundo)
Blumenau - SC

 

Abrigo de ônibus
Curitiba - PR



Ciclovia em canteiro central, arborização, 
iluminação e mobiliário urbano

Florianópolis - SC

Ilha central
Guarulhos - SP

Platô, mudança de revestimento, redução de raio de giro, piso tátil, 
estreitamento de via, mobiliário urbano. Área Central

Belo Horizonte - MG



Faixas exclusivas em 
via de tráfego intenso
Belo Horizonte - MG 

Calçada com piso tátil 
direcional e de alerta

Blumenau - SC

Pista exclusiva para ônibus, estação de embarque e 
desembarque, ônibus adaptado para pessoas com deficiência

Uberlândia - MG



Refúgio/ilha central com faixa de pedestres em 
via arterial. Antes da implantação da medida 
havia muitas ocorrências de atropelamentos 

Guarulhos- SP

Vaga de estacionamento e rebaixo para pessoas com deficiência. Parque Municipal na área central
Belo Horizonte - MG


