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1

–Apresentação

Este trabalho tem por objetivo fornecer parâmetros para análise de trechos de vias de pista
simpleseduplosentidodedireçãoondeexistatravessiadepedestresconcentrada,utilizando
uma metodologia de análise de dados, para aplicação do dispositivo Caixa de Segurança
(SafetyBox),tendocomobasededados:

x NúmerodeAcidentesenvolvendopedestreseouciclistas;
x Fluxodeveículos;
x FluxodePedestres;
x FluxodeSaturação;
x VelocidadeMédia;
x TempodeDuraçãodasBrechas(GAP´s);
x TempoMédiodeEsperaparaTravessiadePedestres;
x PolosGeradoresdePedestres;
x Usodosolo.

2–Introdução

Osacidentesdetrânsitogeraram1.382mortesemSãoPauloem2009,umareduçãode5,5%
em relação a 2008. Uma grande marca que é também resultado da ação direta da CET na
gestão do trânsito da cidade. Mas um problema permanece: o número de pedestres mortos
não apresentou redução em relação ao ano anterior, enquanto o número de motoristas e
passageiros de veículos diminuiu 9,8%. E ainda, ospedestres representam 48,6% do número
totaldemortos.

Tratardasegurançadopedestre,ousuáriomaisfrágildosistemadetransportes,éprioritário
paraagestãodotrânsito,assimcomoéestratégicaapesquisadenovaseeficientesformasde
garantirocaminhamentoeatravessiaseguros.

Uma das maneiras de reduzir o número e a severidade dos acidentes, principalmente
atropelamentos,éaadoçãodedispositivosdesinalizaçãopropostospelapolíticadecirculação
conhecida como Moderação do Tráfego Traffic Calming,  que pode ser definida, em termos
gerais,comoumconjuntodeaçõescujoobjetivoéreduziravelocidademédiaemáreasevias
determinadas, incentivando o tráfego de pedestres, o ciclismo, o transporte público, a
renovaçãourbana,eacomodandootráfegodeveículosdemaneiramenosimpactanteparaa
vidanacidade.

Osconceitosaquiemitidosnãorefletem,necessariamente,opontodevistadaCET,sendoderesponsabilidadedoautor.







NaCET,jáháanos,astécnicasdeModeraçãodoTráfegovêmsendoadotadaseaplicadascom
sucesso, principalmente em áreas residenciais onde se pretende reduzir a presença e a
velocidadedotráfegodepassagem.

Há, porém, um dispositivo específico de Moderação de Tráfego ainda não aplicado,
denominado Caixa de Segurança (Safety Box) que combina vários elementos de sinalização
(painéis educativos, pavimento diferenciado, balizadores), iluminação de faixa de travessia e
fiscalizaçãoeletrônicadevelocidade,equepodeserinstaladoemviasdepistasimpleseduplo
sentidodedireçãoqueapresentemaltoriscodeatropelamentoemtrechoscomo:

x
x
x
x
x

Diantedeescolas,parquesdediversãoeoutrosatrativos;
Diantedegrandesempreendimentoseprédiospúblicos;
Trechosqueseparamparquesourepresasdegruposdeedificações;
Trechosdeviaqueseparamdoissetoresdeumacidade;
Demaislocaisondeocorraintensatravessiadepedestreseumsemáforo
nãosejaasoluçãorecomendável.


AadoçãodaCaixadeSegurançavisaalterarcomportamentosdosmotoristasemelhoraras
condiçõesparausuáriosnãomotorizadosdosistemaviário,porque:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Propiciavelocidadesbaixasparaautomóveis;
Reduzafreqüênciaeaseveridadedascolisões;
Aumentaasegurançaemelhoraapercepçãodesegurançadosusuários
nãomotorizadosdosistemaviáriolocal;
Reduzanecessidadedefiscalizaçãopolicialostensivadetráfego;
Requalificaosistemaviáriosobopontodevistaurbanístico;
Melhoraapermeabilidadedosolo;
Reduzatropelamentos;
Priorizaacirculaçãodepedestreseciclistas;
Possibilitamaiorharmoniadasrelaçõesentreosusuáriosdavia;
Criaviasmaisamigáveisemaisseguras;
Melhoraaqualidadedevida.


3CaixadeSegurança
Segundo BRAZ (2003), a caixa de segurança é um sistema de sinalização que se destina à
garantia da travessia de pedestres em áreas críticas. A visualização do esquemapadrão de
umacaixadesegurançaestáapresentadanaFigura1,abaixo.
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Figura1–Projeto–PadrãodaCaixadeSegurança

O sistema de sinalização da caixa de segurança  prevê a utilização dos seguintes
dispositivos:

-

Présinalização banners, placas especiais de advertência e regulamentação com o
intuitodeinstruirosusuáriosdaviadeformaclaraparaumcomportamentocorretoa
serseguidoquandodaaproximaçãodaáreadetravessiadepedestrespropriamente
dita (esta présinalização está prevista no atual Código de Trânsito Brasileiro em seu
AnexoIImassuautilizaçãodeveseraprovadapeloCONTRAN).


- Sinalização horizontal da travessia  composta por pintura de pavimento, símbolos de
regulamentação de velocidade, pictogramas de pedestre; o tratamento dado ao
pavimento é muito importante porque delimita claramente a área de aproximação
(amarela), indicando ao condutor que está entrando em uma área de conflitos, área de
travessiadepedestres(verde),determinandoolocalmaisadequadoparaarealizaçãodas
Osconceitosaquiemitidosnãorefletem,necessariamente,opontodevistadaCET,sendoderesponsabilidadedoautor.







travessias e ao mesmo tempo, indicando ao condutor do veículo que não precisa
obrigatoriamenteparar.
- Construção de passeio – indicando com a cor vermelha, a área de concentração de
pedestresqueaguardamasbrechasparaarealizaçãodatravessia.

- Canalizaçãoentreasfaixasderolamentocombalizadoresflexíveis,pararestringira
ultrapassagemdeveículoseoaumentodavelocidadedentrodaCaixadeSegurança.

- Fiscalização eletrônica de velocidade – instalação de radares associados a painéis
luminosos.

- Iluminação da Caixa de Segurança – através da instalação de luminárias
especialmenteparaaáreadetravessia.

3.1Aplicação
A velocidade  dos veículos tem relação direta com a gravidade das lesões provocadas num
atropelamento.PesquisarealizadapelaRedeSarahdeHospitais(DinâmicadoAtropelamento,
1999)sobreadinâmicadoatropelamentoconcluiuque:
x

a 32 Km/h, 5% dos pedestres atingidos morrem, 65% sofrem lesões e 30%
sobrevivemilesos.

x

a  48 Km/h, 45% dos pedestres atingidos morrem, 50% sofrem lesões e 5%
sobrevivemilesos.

x

a64Km/h,85%dospedestresatingidosmorremeos15%restantessofrem
algumtipodelesão.


Comparando,adiferençaentreasvelocidadesde32Km/he48Km/hépequenadopontode
vista do condutor, mas extremamente relevante para a gravidade das lesões do
atropelamento,elevandode5%para45%aprobabilidadedeóbito.Partindodaí,considerase
que estabelecer a velocidade de 30 Km/h  na Caixa de Segurança atende ao objetivo de
reduçãodagravidadedosatropelamentos,comodemonstraográficoelaboradoporASTHON
(1992)apresentadoabaixo.
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Figura2–Probabilidadedelesãofatalemcolisãoautomóvel/pedestre
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Como ferramenta de análise para a aplicação da Caixa de Segurança são propostos os
procedimentos apresentados na Nota Técnica CET 168 (1993), Modulação das Vias,
determinação do Nível de Gravidade do Módulo e Método ABC , para hierarquização de
trechos críticos de vias e identificação dos locais em que poderia ser aplicada a Caixa de
Segurança.

AModulaçãodasVias(divisãodoscorredoresviáriosemtrechosde1.000mecadastramento
dos acidentes por trecho) permite determinar com maior objetividade os trechos de maior
concentraçãodosacidentesemumaviaouemumconjuntodevias,fornecendo,portantoum
indicadorparaapriorizaçãodeaçõesdesegurançadetrânsito.
A determinação do Nível de Gravidade dos módulos fornece um parâmetro qualitativo à
hierarquização dos trechos críticos porque implica na definição de um valor relativo (uma
ponderação) por tipo de acidente (atropelamento, fatal, com vítima), relacionando os
acidentesnotrechocomovolumeequivalente/horaidentificadonolocal.Assim,acriticidade
de um trecho não será dada apenas pelo número de acidentes ocorridos, mas pela maior
freqüênciadeacidentesfataisrelativamenteaototaldeveículosemcirculação,porexemplo.
Identificado o Nível de Gravidade dos trechos, propõese a aplicação do Método ABC  cuja
vantagem reside na determinação de prioridades para o controle do que se deseja atingir.
Relacionando os trechos críticos de vias, por nível de gravidade, com o total de acidentes
envolvidos,épossívelqueocorraaidentificação,porexemplo,deumaconcentraçãode80%
dosacidentesem20%dostrechos,indicandoseremestesostrechosdeprioridadeAparaa
reduçãodeocorrênciadeacidentes.
Aexistênciadabrechanofluxoveicularéoquepossibilitaatravessiadaviapelopedestre.A
definição de parâmetros para a identificação de ocorrência de brechas mínimas seguras foi
tratadanaNotaTécnicaCET112(1986),tomadaaquicomobase.
Osconceitosaquiemitidosnãorefletem,necessariamente,opontodevistadaCET,sendoderesponsabilidadedoautor.







Aduraçãodabrechaémedidaapartirdoinstantedepassagemdaextremidadetraseiradeum
veículo,emumpontodeterminadodavia,eoiníciodapassagemdaextremidadedianteirado
próximo veículo pelo mesmo ponto. Para a determinação do tempo mínimo de duração da
brechaparaumatravessiasegura(conformeNT112)aplicaseaexpressãoaseguir:





Onde:
Tbst = Tempo de Duração de uma brecha considerada mínima e segura para travessia
(segundos);
Ptr=TempodePréTravessia(segundos);
L=LarguradaVia(metros);
Es=DistânciadoPontodepermanênciaseguradopedestreatéabordadopasseio(metro);
VP=VelocidadedoPedestre(metros/segundo);
VmV=VelocidadeVeicularmédiadavia(metros/segundo);
DC=DistânciaCríticadeacidentes(metro);
O tempo de Prétravessia (tempo que o pedestre gasta identificando o local de travessia e
verificandoadistânciadosveículosaoredor)recomendadoéentre0,8se1,2stendosidoaqui
adotadooperíodode1,0s.
SeaplicadooprojetopadrãodaCaixadeSegurança,asfaixasderolamentodeverãoter3,2m
delarguraecanalizaçãocentralcombalizadores,1,0m.
ComoDistânciadopontodepermanênciaseguradopedestreESfoiadotado1memfunção
davelocidadede30Km/h.
A Velocidade do Pedestre  VP adotada foi de 1,2 m/s, média para tráfego misto conforme
tabelaconstantedaNT112.
A Velocidade veicular média da via – VmV  para a aplicação da Caixa de Segurança é de
30Km/h.
Como Distância crítica de acidentes – DC – (distância mínima entre o pedestre e o veículo,
indicandoiminênciadeatropelamento),aNT112recomenda12m(duasvezesocomprimento
doveículoemvelocidadespróximasa40km/h).
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AplicandoafórmulaparaTempomínimodeduraçãodabrechaparatravessiasegura,temos:






Portanto para travessias realizadas na Caixa de Segurança, onde a velocidade desenvolvida
pelos veículos estará regulamentada em 30Km/h, largura da faixa de rolamento de 3,2m e
velocidademédiadopedestreem1,2m/s,temoscomobrechamínimaaceitávelpelopedestre
6,8s,correspondendoaproximadamentea56metrosdedistânciaentredoisveículos.
ParacompletaraparametrizaçãodaaplicaçãodaCaixadeSegurançaénecessáriodeterminar
otempodeesperamédiadopedestreparaefetuaratravessia.Paraisso,foiutilizadaaNota
TécnicaCET151(1992),quepropõeocálculodotempodeesperaparaveículosepedestres
em travessias não semaforizadas. Conforme a NT 151, os atrasos (espera) causados em
cruzamentos pela placa pare ou outras regulamentações de prioridade equivalente, caso da
CaixadeSegurança,podemserestimadospelafórmulaabaixo.






Onde:
Tm=tempodeEsperamédiodoPedestre(segundos)
Vl=Volumemédiodaviaprincipal(veículosporhora)
Gl= Intervalolimite detempoentre apassagemsucessivadedoisveículosnaviaprincipal
(gaplimite),abaixodoqualoveículodatransversalnãocruzaavia.
Yl=taxadeocupaçãoentreofluxodeveículoseofluxodesaturaçãodavia.
Parafinsdecálculo,foramadotadososseguintesvalores:
Fluxodesaturaçãodavia=1900veic./h/faixa
Fluxoveicularequivalente=800veic./h
O Gl foi calculado fazendo uso da fórmula anterior, em que o Tempo de Duração de uma
brechaconsideradamínimaeseguraparatravessiaéde6,8s,paralarguradeviade3,2m(meia
pista).
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Aplicandoafórmula,obtémse:










CalculandooTempodeEsperamédiodoPedestre–TMparaumfluxocompreendidoentre
800a1500veículos/hobtémsevaloresde12a78segundos,apresentadosabaixonaFigura
3. Consultando o Manual de Sinalização Semafórica (CET, 2001), verificase que um dos
critérios para implantação de semáforo de pedestres é a ocorrência de esperas maiores ou
iguaisa25segundos.Sendoassim,evistoqueaCaixadeSegurançanãoseaplicaemcasode
semaforização, convém adotar como TM máximo o valor de 24 segundos, resultando então
comovolumemáximo1.100veículos/hparaumafaixaderolamento.

Tempo de Espera Médio do Pedestre X Volume
1600
1400

Veículos hora

1200
1000
800
600
400
200
0

12

24

31

40

55

78

Segundos

Figura3–TempodeEsperaMédiodoPedestreXFluxoVeicular
AvelocidadedechegadadosveículosnodispositivodesinalizaçãoCaixadeSegurança,quando
esta for antecedida de longos trechos, é uma questão importante pois a sinalização de
regulamentaçãodevelocidadeporsisó,nãogaranteorespeitoàvelocidaderegulamentada,
criando assim risco potencial de acidentes. Desta forma recomendase a adoção de outras
medidasdeengenhariadetráfego,afimderestringiravelocidadedeaproximação,comopor
exemplo deflexões horizontais que diminuam a velocidade do tráfego antes da área de
travessiasdepedestres,proporcionandoaacomodaçãodotráfegodeumamaneiraaceitável
paraaintegraçãodaCaixadeSegurança,garantindoassimainteraçãodassinalizações.
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4.
ConsideraçõesFinais

Estetrabalhoprocuramostrarqueatravésdastécnicasparaaanálisedesegurança,épossível
identificare selecionarosprincipaisfatoresparaescolhadotrechodaviade pistasimplese
mãodupla,queapresentariscopotencialdeatropelamentos,tornandomaisseguraatravessia
depedestrecomaaplicaçãodosistemadesinalizaçãodaCaixadeSegurança.
Foiaquiestimadocomotempodeduraçãodeumabrechamínimaeseguraparatravessiade
pedestresointervalode6,8segundos.Paratantoénecessárioqueosvaloresrecomendados
paravelocidadeveicularmédia(30km/h)elarguradasfaixasdavia(3,2m)sejamgarantidos,
proporcionandoaeficiênciadaCaixadeSegurança.
Conformeapresentadonestetrabalho,paraotempodeesperamáximoaceitáveldopedestre
de 24 segundos, o volume máximo veicular deve ser igual ou menor que 1.100 veículos
equivalentes/hora,ouseja,VDMemtornode11.000.

Por fim, é necessário salientar a importância da educação para o trânsito como uma
ferramentanareduçãodonúmerodeacidentes,umavezqueocomportamentoinadequado
diante da sinalização por mais simples que possa parecer, acarreta riscos de acidentes. É
recomendávelaadoçãodemedidasparaestimularaparticipaçãodasociedadedaregiãoem
que estiveraviaaserinterferidana discussãodeassuntosrelacionadosaotrânsito,criando
oportunidadescomoreuniõescomrepresentantesdascomunidades,principalmenteescolas,
paradiscussãoerelatosdeexperiênciasedificuldadescomrelaçãoatravessiadepedestrese
promovendo espaços de realização da cidadania integrado com as questões relacionadas à
inclusãosocial,aomeioambienteeàsaúdepública.
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