
ESTUDO DA RUA JUVINO 
DE ALMEIDA

OBJETIVO

Verificar a possibilidade/necessidade de colocar 
faixa elevada para travessia de 

pedestres
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AÇÕES EXECUTADAS
• Polícia Militar esteve “in loco”, observando a

movimentação de pedestres e veículos no local
em questão. Realizando ações e simulações,
observando o comportamento do trânsito como
um todo. Ação de observação realizada por
diversos dias e horários variados, considerando
que existem horários específicos que podem
aumentar o fluxo de veículos, e portanto, a
necessidade de alguma medida a ser tomada
com a finalidade de diminuir a possibilidade de
acidentes, devolvendo a tranquilidade às
pessoas.
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PERÍODO DAS AÇÕES
• Dia 29/06/2021, das 10hrs às 11hrs. Das 15hrs 

às 16hrs

• Dia 30/06/2021, das 09hrs às 10hrs. Das 16hrs 
às 17hrs.

• Dia 01/07/2021, das 15hrs às 16hrs.
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AÇÕES COMPLEMENTARES
• Foi conversado com transeuntes da rua, feito

VIDEO com imagens da via, bem como
narrativa abordando as situações,
considerando o fluxo de veículos e pessoas no
local, considerando, também, as condições da
via e a legalidade da implantação das medidas
solicitadas.
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Ofício de solicitação
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Entroncamento R: Juvino de Almeida c/ R: Carlos Gomes
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R: Juvino de Almeida  sentido Sul a Norte
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R: Juvino de Almeida sentido Sul a Norte 

5



CONCLUSÃO

Verificado in loco, conforme fotos, em anexo, a rua Juvino de 
Almeida é uma via asfaltada, porém, sem calçadas de ambos 
os lados. Constatamos a já existência de uma faixa elevada 
de travessia de pedestres, e uma ondulação transversal 
(lombada). Concluímos então, que primeiramente, a referida 
rua não existe fluxo intenso de veículos, nem de pedestres, 
haja vista que do lado oeste da via, acreditamos que uns 150 
metros da via atende a COHAB, o restante uns 80% da via é 
totalmente deserta, com algumas residências do bairro 
universitário, alternando com alguns terrenos baldios. Do 
lado leste cerca de 70% atende as dependências do pátio da 
BERLANDA, o restante intercala entre residências e lotes 
baldios.
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Cabe ressaltar que a legislação (RESOLUÇÃO Nº 738, DE 6 DE
SETEMBRO DE 2018), estabelece alguns critérios para serem
colocadas as faixas elevadas, vamos citar por exemplo o
grande fluxo de veículos e pessoas com necessidades de
atravessar a via. Não é o caso da via em questão, reiteramos
que durante o tempo que lá estivemos não presenciamos
nenhuma pessoa atravessando a rua. Vimos sim, que as
pessoas caminham no leito da via, pois a mesma é
desprovida de calçadas de ambos os lados (vide vídeo).
Enfim, além dos critérios exigidos na legislação, existem
também as proibições da colocação da faixa elevada, estando
a via nas condições do Art 5º - RESOLUÇÃO Nº 738, DE 6 DE
SETEMBRO DE 2018. Sendo que a Rua Juvino de Almeida
possui o iten VII- (Não possuir calçadas).
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No ofício nº 110/2021 da Camara de Vereadores de
Curitibanos, apontam que a principal motivação da
solicitação é de que acontecem muitos registros de acidentes
de trânsito na rua Juvino de Almeida.

Verificando os arquivos da PMSC, GECt (SISP, SADE),
encontramos somente um acidente de trânsito no corrente
ano, na saída da rua Juvino de Almeida entroncamento com
a Rua Elídio Rômulo Colônia, envolvendo um veiculo Celta e
uma motocicleta Honda 150, porém fora um acidente tendo
como motivo a falha humana, ou seja, Negligência,
Imprudência, Imperícia. Nada relacionado a situação das
vias.
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Osni Ribeiro do Prado 

Subtenente PM – Resp. Trânsito GECT
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