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RESUMO 

 

GONÇALVES, Douglas. Relação entre a velocidade de veículos, acidentes de trânsito e 

concentração de poluentes: estudo de caso das marginais Pinheiros e Tietê em São Paulo. 

2022. 146 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em 

Sustentabilidade - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2021. Versão corrigida.  

 

Os sistemas de transporte movimentam mercadorias e facilitam acesso ao emprego, contribuem 

para a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, contudo, o trânsito de veículos em 

alta velocidade provoca acidentes com perdas materiais, lesões, mortes e impactos na poluição 

atmosférica. Para a determinação da velocidade regulamentar da via, existe um trade off entre 

meio ambiente, critérios de segurança e político, visto que, os dois últimos foram fatores 

determinantes nas alterações das velocidades das marginais Pinheiros e Tietê. Em meados de 

2015 foi criado o Programa de Proteção a Vida, reduzindo a velocidade em várias vias da capital 

paulista, incluindo as marginais, com objetivo de diminuir acidentes de trânsito. Em janeiro de 

2017, a medida foi revogada e as velocidades aumentadas. Diante desse cenário, foi realizado 

um estudo para verificar se a concentração dos principais poluentes relacionados ao tráfego de 

veículos (NOx, CO, MP10, MP2,5 e SO2) sofreu alterações no período de mudança da velocidade, 

bem como a dinâmica do trânsito. Para isso foram analisados a concentração dos poluentes, a 

velocidade, o fluxo e a densidade dos veículos, no período entre 2015 e 2018. Ainda, 

compreendendo a Década de Ações Seguras no Trânsito proposta pela OMS (2010-2020), 

foram estudados os acidentes de trânsito.  Os resultados mostraram que, com a redução de 

velocidade, também ocorreu a diminuição na concentração de todos os poluentes; na análise da 

dinâmica de trânsito foi observado que com velocidade maior ocorreu maior saturação da via, 

isso significa mais episódios de congestionamento, situação na qual há maior consumo de 

combustíveis e mais emissões de poluentes. Em relação aos acidentes, para feridos, houve 

queda gradativa no período entre 2015 e 2017, porém, não se observa esse mesmo 

comportamento para acidentes fatais, principalmente após o ano de 2017. Pode-se concluir 

ainda, que devido à falta de uma política homogênea de transporte e caso não houvesse o 

aumento de velocidade nas marginais, muitas vidas poderiam ter sido poupadas, principalmente 

nas marginais Pinheiros e Tietê. 

 

Palavras-chave:  São Paulo, Veículos, Poluição atmosférica, Velocidade regulamentar, Políticas    

                públicas, marginais Pinheiros e Tietê.  



ABSTRACT 

 

GONÇALVES, Douglas. Relationship between vehicle speed, traffic accidents and 

concentration of pollutants: case study of marginais Pinheiros and Tietê in São Paulo. 2022. 

146 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University 

of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

Transport systems move goods and facilitate access to employment, contribute to improving 

the quality of life of society in general, however, high-speed vehicle traffic causes accidents 

with material losses, injuries, deaths and impacts on atmospheric pollution. In order to 

determine the regulatory speed of the road, there is a trade off between the environment, safety 

and political criteria, since the last two were determining factors in the changes in the speeds 

of the Pinheiros and Tietê marginals. In mid-2015, the Life Protection Program was created, 

reducing speed on several roads in the capital of São Paulo, including the marginal ones, in 

order to reduce traffic accidents. In January 2017, the measure was revoked, and speeds 

increased. In view of this scenario, a study was carried out to verify whether the concentration 

of the main pollutants related to vehicle traffic (NOx, CO, PM10, PM2.5 and SO2) changed during 

the period of speed change, as well as the dynamics of traffic. For this, the concentration of 

pollutants, speed, flow and density of vehicles were analyzed, in the period between 2015 and 

2018. Traffic accidents were studied, comprising the Decade of Safe Traffic Actions proposed 

by the WHO (2010-2020). The results showed that, with the speed reduction, there was also a 

decrease in the concentration of all pollutants; it was observed that with higher speed, there was 

greater saturation of the road, which means more episodes of congestion, a situation in which 

there is greater consumption of fuel and more emissions of pollutants. Regarding accidents 

there was a gradual decrease for the injured in the period between 2015 and 2017, however, 

this same behavior was not observed for fatal accidents, especially after the year 2017. It can 

also be concluded that due to the lack of a homogeneous transport policy and if there was no 

increase in speed on the marginals, many lives could have been spared, especially on the 

Pinheiros and Tietê marginals. 

 

 

Keywords: São Paulo, Vehicles, Atmospheric pollution, Regulatory speed, Public policies, 

         marginal Pinheiros and Tietê. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), tem como 

objetivo abordar os desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização. A Conferência 

Europeia de Ministros dos Transportes (ECMT), formada por ministros de transportes em 43 

países europeus e sete países membros associados: Austrália, Canadá, Coréia, Japão, México, 

Nova Zelândia e Estados Unidos, além do Marrocos, como país observador, é uma organização 

intergovernamental estabelecida por um protocolo assinado em Bruxelas em 17 de outubro de 

1953, através de programas de pesquisas cooperativas, abordando todos os modos de transporte 

terrestre e suas ligações intermodais, em um contexto econômico, social, ambiental e de 

segurança  (GLOBAL ROAD SAFETY PARTNERSHIP, 2012). 

 Segundo a OECD e a ECMT, os sistemas de transporte movimentam mercadorias e 

pessoas, contribuindo para o desenvolvimento das economias nacionais ao facilitar o acesso ao 

emprego de bens e serviços, com a melhora na qualidade de vida da sociedade. No entanto, o 

trânsito de veículos em altas velocidades causa grandes impactos adversos: acidentes 

rodoviários com eventuais mortes e lesões, perdas materiais, econômicas e com impactos 

ambientais, tais como emissão de ruídos e de poluentes (GLOBAL ROAD SAFETY 

PARTNERSHIP, 2012).  

 Em relação à poluição atmosférica no cenário mundial, mais de 90% da população vive 

em locais onde os níveis de qualidade do ar excedem os limites estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), provocando cerca de 3 milhões de mortes por ano, principalmente 

em países de baixa e média renda (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

 Estudos realizados em 178 países pela OMS no ano de 2008, revelaram que a cada dia 

cerca de três mil pessoas perdem a vida no mundo, ou seja, em torno de um milhão e cem mil 

vítimas fatais por ano, decorrente de acidentes de trânsito. Isso configura o terceiro lugar no 

ranking de causas de mortes na faixa etária entre 5 e 44 anos de idade, com prejuízos 

econômicos ao redor de 500 bilhões de dólares ao ano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2009). Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortes não naturais no mundo 

(ANG; CHRISTINSEN; VIEIRA, 2020). 

 Fazendo um comparativo entre as mortes causadas por acidentes de trânsito e a poluição 

atmosférica, as estimativas apontam que o número de mortes decorrentes de poluição do ar pelo 

material particulado (MP) no Estado de São Paulo foi o dobro do número de mortes de trânsito 

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015); ou seja, é de uma 

gravidade ainda maior. 
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As metrópoles brasileiras, com os seus milhões de habitantes e veículos, enfrentam muitos 

problemas relacionados a poluição do ar e tráfego de veículos. Para a maioria das áreas urbanas 

brasileiras, os veículos são considerados a principal fonte de poluentes emitidos para a 

atmosfera (ANDRADE et al. 2012). Os combustíveis fósseis têm grande contribuição na 

emissão de gases de feito estufa e outros poluentes como óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos 

de enxofre (SOx) e (MP), causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

As principais fontes de poluição atmosférica na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) atualmente são os veículos automotores, com uma frota superior a 7 milhões de 

veículos. Segundo registros da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB-SP) 

em 2019 na RMSP foram emitidas 5 mil toneladas MP, considerando fontes fixas e móveis, 

sendo que 40% advêm dos veículos (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2020); os veículos movidos a Diesel são os principais emissores desse poluente.   

Políticas públicas como rodízio de veículos, alteração de velocidade das vias, criação 

de faixas de ônibus, ciclofaixas, bem como a incorporação de veículos com novas tecnologias 

em substituição aos veículos antigos e mais poluidores, podem contribuir para a melhoria da 

qualidade do ar e queda no índice de acidentes, porém são necessários estudos regulares para 

essa avaliação. 

 A cidade de São Paulo através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 

(SMT), e da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (CET-SP), 

atendendo às recomendações da resolução 64/255 da Organização das Nações Unidas (ONU) 

iniciou em 2013 o Programa de Proteção à Vida (PPV), com o objetivo de reduzir pela metade 

o número de vítimas fatais de trânsito na década, registrados entre 2011 e 2020, ou seja, de 12 

para 6 por 100.000 habitantes (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA 

CIDADE DE SÃO PAULO, 2016a). Em alinhamento com a Resolução 74/299, no plano de 

metas entre 2021 e 2024, a Cidade de São Paulo tem a meta de reduzir o índice de mortes no 

trânsito para 4,5 por 100.000 habitantes (SÃO PAULO, 2021). 

Em 2015, a Prefeitura do Município de São Paulo alterou o limite de velocidade em 

várias vias da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros, que são as vias mais importantes 

ao interligarem rodovias e várias regiões da capital com grande fluxo de veículos e 

consequentes emissões de poluentes e acidentes de trânsito, concentrando 4,12% dos sinistros 

de trânsito fatais em 2020, ocupando as duas primeiras posições, respectivamente, desse tipo 

de ocorrência sob a responsabilidade do município (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2020). No entanto, na troca do chefe do poder 
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executivo municipal em 2017, as velocidades regulamentares nas marginais Pinheiros e Tietê 

foram revogadas. 

Aproveitando-se do cenário imposto pela alteração nos limites de velocidade nas 

marginais e sua possível influência na concentração de poluentes e índice de acidentes, este 

trabalho analisou o impacto dessa mudança na qualidade do ar, na dinâmica do trânsito, e no 

número de acidentes, comparando os períodos anteriores e posteriores à implantação dessa 

medida. Com esse objetivo foram relacionados dados de radares de trânsito com informações 

sobre o volume de veículos, categorizadas em veículos leves (LDV) e veículos pesados (HDV), 

com dados de concentração de poluentes e dados de sinistros de trânsito. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar em que medida a alteração do limite de 

velocidade regulamentar na pista da esquerda, classificada como Via de Trânsito Rápido (VTR) 

nas marginais Pinheiros e Tietê, influenciou a concentração de poluentes entre 2015 e 2018 e 

nas ocorrências de sinistros de trânsito entre 2010 e 2020.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar análise temporal do volume de veículos leves e pesados no período 

- Realizar análise temporal dos poluentes MP10, MP2.5, NOx, SO2 e CO no período 

- Correlacionar concentração de poluentes e volume de veículos no período 

- Analisar a relação entre acidentes de trânsito e velocidade regulamentar 

- Analisar a velocidade recomendada para a VTR nas marginais Pinheiros e Tietê 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.1 PRINCIPAIS POLUENTES ATMOSFÉRICOS E SUAS RESPECTIVAS FONTES 

 

 Poluente atmosférico, segundo o Conselho do Meio Ambiente (CONAMA), é qualquer 

concentração de matéria que pode tornar o ar impróprio ou nocivo a fauna, flora, podendo 

causar danos aos materiais, além de ser inconveniente ao bem-estar público (BRASIL, 2018b). 

 

Quadro 1 – Principais poluentes e suas respectivas fontes 

Poluente Características  Fontes principais 

MP2.5 Partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar, na 

forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem etc., que 

podem permanecer no ar e percorrer longas distâncias. 

Faixa de tamanho ≤ 2,5 micras 

Processos de combustão (industrial, 

veículos automotores), aerossol 

secundário (formado na atmosfera) 

como sulfato e nitrato, entre outros. 

MP10 e Fumaça Partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensas 

no ar na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem 

etc. Faixa de tamanho ≤ 10 micra. 

Processos de combustão (indústria e 

veículos automotores), ressuspensão de 

poeira, aerossol secundário (formado 

na atmosfera). 

SO2 Gás incolor, com forte odor, semelhante ao gás produzido 

na queima de palitos de fósforos. Pode ser oxidado a SO3, 

que na presença de vapor de água, passa rapidamente a 

H2SO4. É um importante precursor dos sulfatos, um dos 

principais componentes das partículas inaláveis 

Processos que utilizam queima de óleo 

combustível, refinarias de petróleo, 

veículos a diesel, produção de polpa de 

celulose e papel, fertilizantes 

NO2 Gás marrom avermelhado, com odor forte e muito irritante. 

Pode levar à formação de ácido nítrico, nitratos (os quais 

contribuem para o aumento das partículas inaláveis na 

atmosfera) e compostos orgânicos tóxicos. 

Processos de combustão envolvendo 

veículos automotores, processos 

industriais, usinas térmicas, 

incinerações. 

CO Gás incolor, inodoro e insípido. Combustão incompleta em veículos 

automotores. 

O3 Gás incolor, inodoro nas concentrações ambientais e o 

principal componente da névoa fotoquímica. 

Não é emitido diretamente para a 

atmosfera. 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2020). 
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 No Quadro 1 apresenta-se os poluentes reconhecidos como indicadores universais da 

qualidade do ar, devido aos efeitos adversos que causam à saúde e ao meio ambiente 

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). 

 O monóxido de carbono (CO) é emitido pela combustão incompleta de combustíveis 

fósseis, sendo que nas áreas urbanas as principais fontes desse poluente são os veículos leves 

movidos a gasolina. O dióxido de enxofre (SO2) possui teor de enxofre (S) variando entre 1% 

e 5% de acordo com o tipo de matéria prima, o qual é convertido para SO2, sendo os veículos a 

Diesel a principal fonte. Nos países desenvolvidos grande parte do S presente nos combustíveis 

foi removido no processo de refino do petróleo, porém, em países em desenvolvimento o uso 

de combustíveis com elevado teor ainda persiste (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2005). 

 O tráfego de veículos e a geração de eletricidade utilizam processos de combustão de 

combustíveis em altas temperaturas, produzindo nitrogênio (N) que ao se combinar com o 

oxigênio (O2) presente na atmosfera forma os compostos de nitrogênio (NOx). O óxido nítrico 

(NO) é o principal poluente emitido desta forma (95%), e o restante ocorre na forma de dióxido 

de nitrogênio (NO2), que é a forma mais deletéria para a saúde humana e tem papel importante 

na formação de oxidantes fotoquímicos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

 A formação do ozônio (O3), acontece na presença de raios solares com os poluentes 

primários (NOx), através de três reações químicas, descritas a seguir: 

 

 NO + O3 → NO2 + O2       (1) 

 NO2 + hυ (luz solar) → NO + O      (2) 

 O + O2 → O3          (3) 

 

 Na reação química (1), o O3 está presente na atmosfera, proveniente de várias fontes, 

incluindo o transporte atmosférico da estratosfera. Na reação (2), ocorre a dissociação química 

na presença de raio solar, formando NO e(O, o qual reage com o O2, formando novamente o O3 

representado na equação (3).  

 Entender essas relações químicas é fundamental para o controle do NO2, 

consequentemente para obter reduções desse poluente é necessário reduzir quantidades 

consideráveis nas emissões de NO (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

 O MP suspenso na atmosfera, é composto de materiais sólidos ou líquidos, podendo ser 

poluente primário ou secundário com grande variedade de tamanho, também chamados 

aerossóis atmosféricos. No entanto, partículas muito grandes têm tempo de permanência curta, 
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tendendo a sedimentar através da gravidade terrestre ou por processos de impactação movidos 

pelo vento; com isto há poucas partículas presentes na atmosfera que excedam os 20 µm de 

diâmetro, exceto quando estes estão junto as fontes emissoras (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005). 

 A maior parte do aerossol nas regiões urbanas é composto por sulfatos, nitratos, amônio, 

cloretos, metais traço, compostos de carbono, elementos derivados de solo e água. As partículas 

finas (MP2.5), compreendem partículas com um diâmetro aerodinâmico ≤ 2,5 µm) (ELLIOT et 

al., 2019). O MP inalável grosso (MP2.5-10, compreendendo partículas com diâmetro 

aerodinâmico1 entre 2,5 e 10 µm) é tipicamente emitido por processos naturais, como 

ressuspensão de solo e sal marinho, por processos mecânicos (desgaste de pneus e freios) e por 

indústrias. 

  As partículas menores são, por outro lado, emitidas por fontes de combustão ou 

formadas na atmosfera através de processos secundários (SEINFELD; PANDIS, 2006) como 

sulfatos e nitratos, formados através da condensação de gases contendo S e N em partículas pré-

existentes, através dos processos de conversão gás-partícula.  

 A composição química do MP depende do tipo de poluente e de sua fonte, neste 

contexto, a Figura 1 a seguir demonstra as frações de MP10, MP2,5 e ultrafinas (MP0,1), 

relacionadas com as principais fontes, com destaque para a poeira das estradas e fumaça do 

Diesel que compõe o transporte rodoviário. 

 

Figura 1 - Variações de tamanho do material particulado em relação com as principais fontes emissoras 

 

Fonte: World Health Organization (2005). 

_________________ 

 1 O diâmetro aerodinâmico (d.a.) é definido para as partículas de aerossol baseando-se no diâmetro ou raio de uma   

partícula esférica ideal, com densidade unitária de 1g.cm-3 para determinar a sua deposição, no  entanto, as 

partículas atmosféricas são irregulares e assim, utiliza-se o termo “diâmetro equivalente ou efetivo” dependendo 

das suas propriedades físicas (FINLAYSON-PITTS; PITTS, 2000). 
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 As partículas finas com diâmetro inferior a 2,5µm, como por exemplo o Black Carbon 

(BC)  possuem vida útil atmosférica variando entre dias e semanas, permitindo tempo suficiente 

para serem transportadas em escala regional em um processo conhecido como transporte de 

longo alcance, sendo que as emissões derivadas da queima de combustíveis fósseis podem ser 

transportadas por longas distâncias em algumas situações ultrapassando as fronteiras nacionais. 

Existem poluentes que possuem vida útil atmosférica de anos, como o dióxido de carbono 

(CO2), o óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4), e podem ser transportados ao redor do globo 

terrestre (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).  

 Em regiões urbanas os veículos têm forte contribuição na emissão de poluentes, e um 

dos principais emitidos é o BC, especialmente de ciclo Diesel, queima residencial de madeira 

e carvão, centrais elétricas usando óleo pesado ou carvão, queima de resíduos orgânicos, sendo 

um indicador universal de uma mistura variável de MP de uma grande variedade de fontes de 

combustão (WORLD HEALTH ORGANISATION, 2012). O BC é um traçador das emissões 

veiculares, sendo o principal componente do MP2,5 (SEGALIN; GONÇALVES; FORNARO, 

2016). 

 

3.1.2 EFEITOS DOS POLUENTES SOBRE A SAÚDE HUMANA 

 

 A poluição atmosférica penetra no corpo humano através do trato respiratório e a 

gravidade no tecido humano e os danos ao meio ambiente, dependem do tipo de poluente.  

 Para o MP10 e MP2,5, os riscos associados à saúde são inversamente proporcionais ao 

tamanho da partícula, ou seja, quanto menor a partícula maior a gravidade, podendo alcançar 

os alvéolos pulmonares, e serem transportados por gases absorvidos em sua superfície até o 

local onde ocorre a troca gasosa nos pulmões (SCHRAUFNAGEL et al., 2019a; ELLIOT et al., 

2019).  

 O MP0,1 são as partículas ultrafinas com diâmetro aerodinâmico < 0,1µm, que devido 

ao tamanho conseguem alcançar os alvéolos, são captadas pelas células e transportadas pela 

corrente sanguínea, expondo praticamente todas as células do corpo (RODRIGUES et al., 2015, 

SCHRAUFNAGEL, et al., 2019a). 

 O NO2 e o O3, são menos solúveis e podem penetrar mais profundamente nos pulmões; 

o SO2 e o CO, são altamente solúveis e danificam as vias aéreas e a pele, já os poluentes 

altamente solúveis e não irritantes, passam facilmente para a corrente sanguínea, devido a bem 

sucedida ligação química com a hemoglobina, o que provoca hipóxia do tecido 

(SCHARAUFNAGEL et al., 2019a). 
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 No Quadro 2 estão resumidos o grau de lesão no tecido humano e os danos ao meio 

ambiente, de acordo com a solubilidade em água, concentração e a capacidade de oxidar. 

 

Quadro 2 - Como diferentes tipos de poluição do ar danificam o tecido humano e ambiente 

Poluente Lesão Tecido afetado Efeitos gerais no ambiente  

MP0,1 3 Reações sistêmicas do tecido Invisíveis a olho nu, são trans- 

      

portadas pela corrente 

sanguínea. 

       

MP2,5 3 Bronquíolos e alvéolos Danos à vegetação, deterioração 

      de visibilidade, e contaminação 

      do solo e da água. 

MP10 e 3 Membranas mucosas e vias aéreas Danos à vegetação, deterioração 

fumaça   Superiores de visibilidade, e contaminação 

      do solo e da água. 

PTS 3   Danos à vegetação, deterioração 

      de visibilidade, e contaminação 

      do solo e da água. 

SO2 1 Via aérea superior e danos à pele Pode levar a formação de chuva 

      ácida, causar corrosão e danos 

      a vegetação e colheita 

NO2 2 Penetração pulmonar profunda Pode levar a formação de chuva 

      ácida, causar corrosão e danos 

      a vegetação e colheita 

CO 2 Hipóxia tecidual ... 

O3 2 Lesão brônquica  Danos às vegetações 
Fonte: Adaptado de Schraufnagel et al. (2019a); Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2019). 

Notas: 

1 - Altamente solúvel  2 - menos solúvel  3 - tamanho, estrutural e composição 

MP10 - Partículas Inaláveis MP2,5 - Partículas inaláveis finas MP0,1 - Partículas ultrafinas 

NO2 - Dióxido de nitrogênio CO - Monóxido de carbono PTS - Partículas totais suspensão 

SO2 - Dióxido de enxofre               O3 - Ozônio   ... - Não se aplica 

 

 Os grupos populacionais mais suscetíveis são as crianças menores, com menos de cinco 

anos de idade, os idosos, e os indivíduos portadores de doenças crônicas.  Em relação às crianças 

a exposição às doenças ocorre antes mesmo de nascerem, segundo que alguns estudos 

realizados durante o período gestacional demonstraram o retardo de crescimento intrauterino, 

menor peso ao nascer e maior mortalidade intrauterina e neonatal (MEDEIROS et al., 2005 

apud RODRIGUES et al., 2015). 

 Devido as crianças respirarem mais ar por unidade de peso e a prática das atividades 

físicas realizadas ao ar livre, elas acabam por inalar mais poluentes do que os adultos expostos 

às mesmas condições do meio ambiente (SCHRAUFNAGEL et al., 2019b). 
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 Um estudo realizado na RMSP em 1995, demonstrou que o aumento de MP em 10 µg/m³ 

está associado a um aumento de 13% na mortalidade de idosos com idade acima de 65 anos 

(SALDIVA et al., 1995 apud RODRIGUES et al., 2015).  

 Uma elevação em 10 µg/m³ de MP2,5 está associada a um aumento de aproximadamente 

4% nas doenças respiratórias, de 6% em doenças cardiopulmonares e de 8% na mortalidade por 

câncer nos pulmões (POPE et al., 2002 apud GUPTA; ELUMALAI, 2018). 

 Estudo relacionando as emissões de MP provenientes de automóveis, indústrias e 

queima de cana de açúcar na RMSP, compara o número de mortes e gastos com internações 

hospitalares em 2011 com projeções até 2030, com três cenários possíveis. O primeiro 

mantendo-se em estado estacionário, o segundo aumentando-se em 5% e em terceiro reduzindo 

em 5% as emissões do MP. No cenário estacionário, a projeção de mortes foi de 246 mil óbitos 

e quase 918 mil internações, já no cenário com redução em 5% estima-se redução para 236 mil 

e no caso de aumento em 5% aumento em 256 mil óbitos, ou seja, redução de 5% poupa 10 mil 

vidas e 5% de aumento em cerca de 20 mil vidas são perdidas. No caso do segundo cenário, a 

economia sobre as internações está estimada em R$ 1,5 bilhão, calculado sobre a tabela de 

preços hospitalares em 2011, impactando mais os grupos mais vulneráveis que são as crianças 

e idosos (RODRIGUES et al., 2015). 

 A exposição aos poluentes, como metais tóxicos, compostos e gases, pode causar 

inflamações com efeitos sistêmicos (Quadro 3), afetando diversos órgãos do corpo humano e 

consequentemente diminuindo a expectativa de vida (RODRIGUES et al., 2015; 

SCHRAUFNAGEL et al., 2019b). 

 A emissão de ruídos é negligenciada e relatada como a responsável por uma série de 

doenças físicas e mentais (KOTEK et al., 2016). 
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Quadro 3 - Doenças provocadas pela poluição atmosférica 

SISTEMA 

DOENÇAS PROCESSOS PATOBIOLÓGICOS ORGÂNICO 

Articulações Reumáticas ... 

Cérebro AVC, demências e  Disfunção cognitiva, comprometimento 

  doença de Parkinson do desenvolvimento psicomotor e da 

    inteligência, estresse social, transtornos 

    de humor. 

Coração Doença cardíaca isquêmica, Mudanças na frequência cardíaca, tono  

  hipertensão, Insuficiência vascular, redução da variabilidade da  

  cardíaca congestiva, Arritmias frequência cardíaca, defeitos de condução 

Fígado Esteatose hepática,  Diminuição da taxa de filtração glomerular, 

  carcinoma hepatocelular aumento da mortalidade em pacientes em 

    Diálise 

Gastrointestinal Câncer Gástrico, Câncer Colorretal,  ... 

  Doença inflamatória intestinal,   

  Doença de Crohn, Apendicite   

Nariz Rinite alérgica ... 

Olhos Conjuntivite, doença do olho seco Aumento do lacrimejamento (agudo) 

  blefarite, catarata e secagem (crônico) 

Osso Osteoporose, fraturas Desmineralização óssea 

Pâncreas Diabetes tipo I e II 

Níveis aumentado de hemoglobina 

glicosilada, 

    resistência à insulina, leptina e endotelina-1, 

    mais baixos níveis de peptídio-1. 

Pele Doença de pele atópica,  Envelhecimento 

  envelhecimento da pele, urticária,    

  Dermografismo, seborreia, acne   

Pulmão Asma, doença pulmonar obstrutiva  ... 

  crônica, câncer de pulmão, laringite    

  crônica, Bronquite crônica e aguda   

Sangue Leucemia, coagulação intravascular, Disfunção endotelial, aterosclerose, 

  anemia, crises de dor de células trombose, formação de hemoglobina 

  Falciformes prejudicada, carboxiemoglobinemia 

Urogenital Câncer de bexiga, câncer de rim,  ... 

  hiperplasia da próstata   
Fonte: Adaptado de Schraufnagel et al. (2019b). 

Nota:  

... Não se aplica 

 

 A saúde global é melhorada quando a poluição do ar diminui, ou seja, uma causa 

amenizável que foi denominada “assassino silencioso” pela OMS, pois seus efeitos não são 

fáceis de medir ou geralmente passam despercebidos. 
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3.1.3 PADRÕES DE QUALIDADE DO AR E AS INTERAÇÕES DOS POLUENTES NA 

ATMOSFERA 

 

 As diretrizes de padrões de qualidade do ar têm como objetivo eliminar ou reduzir a 

exposição aos poluentes deletérios presentes na atmosfera, com o objetivo de proteger a saúde 

humana e estabelecer informações para as autoridades nacionais e locais em suas decisões de 

gerenciamento de risco, e na elaboração de legislações para diminuição da poluição 

atmosférica.  Contudo, mesmo que os níveis de poluição se mantenham abaixo dos índices 

recomendados pela OMS, há evidências epidemiológicas que indicam efeitos adversos sobre a 

saúde e, por este motivo, algumas nações adotam padrões nacionais de qualidade do ar mais 

restritivos do que os preconizados pela entidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2000). No Quadro 4 estão descritos os padrões nacionais de qualidade do ar atualizados pela 

Resolução do CONAMA nº 491 de 19/11/2018 (BRASIL, 2018b) e no Estado de São Paulo, 

pelo Decreto Estadual nº 59 de 23/04/2013 (SÃO PAULO, 2013).  

 

Quadro 4 - Padrões de Qualidade do Ar Estadual e Nacional 

 

Fonte: Brasil, 2018b; São Paulo, 2013. 

Notas: 

1 - Média aritmética anual. 5 - Medido nas partículas totais em suspensão. 

2 - Média horária.  6 - Valores no estado de São Paulo. 

3 - Máxima média móvel obtida no dia. PI - Padrão Intermediário. 

4 - Média geométrica anual.  PF - Padrão Final. 

* µg/m³ 25ºC de temperatura e 760 mmHg de pressão barométrica.  ** ppm - partes por milhão em volume 

*** FMC e PTS, no estado de São Paulo são parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações 

específicas, a critério da CETESB. 

**** PB, a ser monitorado apenas em áreas específicas, no caso do estado de São Paulo, a critério da CETESB. 

Poluente Tempo de PI - 1 PI - 2 PI - 3 PF

amostragem (µg/m³)* (µg/m³)* (µg/m³)* (µg/m³)*

Partículas inaláveis (MP10) 24 horas 120 100 75 50

ANUAL1 40 35 30 20

Partículas inaláveis finas (MP2,5) 24 horas 60 50 37 25

ANUAL1 20 17 15 10

Dióxido de enxofre (SO2) 24 horas 125 (60)6 50 (40)6 30 20

ANUAL1 40 30 20 ...

Dióxido de nitrogênio (NO2) 1 hora2 260 240 220 200

ANUAL1 60 50 45 40

Ozônio (O3) 8 horas3 140 130 120 100

Monóxido de carbono (CO) 8 horas3 ... ... ... 9 ppm**

Fumaça***(FMC) 24 horas 120 100 75 50

ANUAL1 40 35 30 20

Partículas totais em suspensão***(PTS) 24 horas ... ... ... 240

ANUAL1 ... ... ... 80

Chumbo****(PB)5 ANUAL1 ... ... ... 0,5
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 Observar-se que o único índice que difere é o dióxido de enxofre (SO2), sendo mais do 

que o dobro o índice nacional em relação ao índice estadual. Em negrito estão as metas 

intermediárias vigentes a partir de 24 de março de 2013, entendidos como um conjunto de metas 

gradativas e progressivas para que a poluição atmosférica seja reduzida ao longo do tempo, 

exceto para as concentrações para os poluentes: CO, Partículas Totais em Suspensão (PTS) e o 

Chumbo (Pb), que já são os valores finais.  Referente às Metas Intermediárias do Decreto 

Estadual nº 59 de 23 de abril de 2013, segundo a Deliberação do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente, a Meta Intermediária PI-2 entrará em vigor a partir de 01/01/2022 (SÃO PAULO, 

2021). 

 

 

3.2 POLUENTES E METEOROLOGIA 

 

 As variáveis meteorológicas são importantes para entender as múltiplas interações que 

ocorrem na atmosfera, visto que os poluentes podem ser transportados pelo vento, sofrer 

reações químicas influenciadas pela taxa de incidência solar, mudança reativa no equilíbrio ou 

aumento na taxa de sedimentação, entre outros fatores (BEL; ROSELL, 2013; LOPEZ-

APARICIO et al., 2020). 

 Os principais parâmetros meteorológicos que podem influenciar os resultados das 

concentrações de poluentes são: precipitação, vento e umidade relativa do ar (PERÉZ-

MARTINEZ et al., 2014), que determinam uma maior ou menor diluição dos poluentes do 

ponto de vista físico (diluição) e químico (reações químicas), mesmo que sejam mantidas as 

mesmas emissões, influenciam no resultado final após a interação na atmosfera (COMPANHIA 

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020).  

 A interação entre a atmosfera e a superfície da terra influencia os processos de trocas de 

momento, calor, vapor d´água e poluentes, determinando o que se conhece como Camada 

Limite Planetária (CLP). A intensidade dessa interação é determinada pelos raios solares, 

provocando movimentos turbulência do ar através de fluxos diários de calor sensível e latente, 

influenciado na espessura da CLP entre 1000 m a 4000 m (STULL, 2017).  

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À DIMINUIÇÃO DA POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA EMITIDA PELOS VEÍCULOS 
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 Visando diminuir a emissão de ruídos e de poluentes atmosféricos por todos os modelos 

de veículos comercializados no Brasil, foram instituídos em 1986 o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), e no ano de 2003 o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT), que usaram como 

modelo os fatores de emissão para veículos novos da Agência Ambiental dos Estados Unidos 

(EPA),visto que, no Brasil uma grande parte dos veículos antigos continuam rodando 

(ANDRADE et al., 2017). 

 O PROCONVE estabelece padrões de emissão segundo as categorias dos veículos. 

Essas foram denominadas de “L” para (automóveis e comerciais leves) e “P” para veículos 

pesados (ônibus e caminhões). Já o PROMOT, estabelece padrões de emissões para 

motocicletas e ciclomotores, sendo denominado de “M” (COMPANHIA AMBIENTAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2018a).  

 Esse programa impôs a redução de poluentes acompanhado da redução na emissão 

veicular, sendo implantado em fases, uma subsequente a outra mais restritiva, para os poluentes 

CO, compostos orgânicos voláteis (COV), NOx, O3, SO2 e MP10, promovendo o uso em larga 

escala de biocombustíveis como etanol e biodiesel, além da redução de (S) nos combustíveis 

(ANDRADE et al., 2017). Atualmente, as fases estão em L6 e P7 no PROCONVE e M4 no 

PROMOT (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018a). 

 Os veículos pesados na Europa podem emitir até 200 vezes menos S do que os 

homólogos brasileiros, e com a implantação da fase P7, determinará que a indústria nacional 

automobilística e de combustíveis, busque inovações tecnológicas resultando em produtos 

menos poluentes, com o objetivo de atender as legislações vigentes (NOGUEIRA et al., 2015). 

 A Resolução nº 492, de 20 de dezembro de 2018, estabelece as fases do PROCONVE 

L7 e L8, e introduz uma nova metodologia que determina novos limites máximos de emissão 

de poluentes de forma corporativa a partir de 1º de janeiro de 2025 (BRASIL, 2018c).  

 A empresa desenvolve o modelo de veículo que pode ser comercial leve ou leve 

passageiros, com motor ciclo Diesel ou ciclo Otto, enquadrando-os em um dos níveis de acordo 

com essa legislação e com a média corporativa, que é calculada pela média dos níveis dos 

modelos comercializados, ponderada pelas vendas dos mesmos sendo que, esta deverá ser 

inferior aos limites da legislação (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2018b). 

 Segundo a CETESB, essa metodologia possibilita a efetiva redução das emissões, 

permitindo que a empresa tenha maior liberdade em adotar um mix de produtos com maior ou 

menor controle, ou seja, poderá ter veículos que podem ser enquadrados em níveis maiores ou 
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menores. Portanto, desde que a média corporativa fique abaixo do limite, para compensar a 

venda de veículos mais poluidores, a empresa deverá vender veículos menos poluidores 

(2018b).  

 No entanto, está previsto no Artigo 7º desta Resolução, a obrigação de que os veículos 

da fase L8 devam atender individualmente aos limites estabelecidos na fase anterior, e outra 

novidade é aferir as emissões dos poluentes em condições reais de tráfego, e da autonomia de 

combustível, calculada pelo método de carbono (BRASIL, 2018b). 

 A Resolução nº 490, de 16 de novembro de 2018, estabelece a fase P8 do PROCONVE, 

a partir de 1º de janeiro de 2022 para veículos automotores pesados novos e as homologações 

de novos modelos que nunca obtiveram Licença para Uso da Configuração de Veículo ou Motor 

e a partir de 1º de janeiro de 2023, para os demais veículos.  

 Está previsto também em condições reais de tráfego, a aferição dos níveis de emissões 

de poluentes (BRASIL, 2018a).   

 A Resolução nº 493, de 24 de junho de 2019, estabelece a fase M5 PROMOT, para 

ciclomotores, motociclos e veículos novos similares, essa resolução reconhece que esses são 

mais poluidores do que os automóveis, e o uso crescente a cada ano. Os novos limites máximos 

de emissões serão implantados a partir de 1º de janeiro de 2023, para novos modelos e os demais 

a partir de 1º de janeiro de 2025 (BRASIL, 2019).  

 As políticas públicas abordadas até este ponto da presente dissertação, basicamente, 

focam a redução dos poluentes majoritariamente no “berço” do problema, ou seja, na linha de 

produção de novos veículos.  

 Uma nova abordagem para combater o problema da poluição atmosférica proveniente 

desses veículos na RMSP, considerou que historicamente durante o inverno rotineiramente são 

ultrapassados os padrões de CO, MP e O3, devido a condições meteorológicas adversas que 

favorecem a concentração de poluentes. Ocorreu em caráter experimental o primeiro rodízio 

voluntário de veículos em 1995, com a restrição de circulação nos meses de inverno, ou seja, 

entre 20 ou 21 de junho a 22 ou 23 de setembro, reduzindo as emissões de CO. No ano seguinte, 

ou seja, em agosto de 1996, ocorreu a implantação do rodízio obrigatório e foram apurados os 

seguintes resultados: aumento da velocidade média em 20%, a redução em 40% dos 

congestionamentos, melhoria dos serviços de ônibus urbanos sem aumento da frota, e economia 

de 40 milhões de litros de combustível, vindo a ser repetido nos dois anos seguintes esse 

programa de restrição à circulação de veículos automotores na RMSP, com objetivo de evitar 

ocorrência de episódios críticos de poluição atmosférica e diminuir o risco de serem 

ultrapassados os padrões de qualidade do ar legalmente estabelecidos (SÃO PAULO, 1997).   
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 O Decreto que regulamentou esse programa foi a Lei nº 9690, de 2 de julho de 1997, 

que previa a proibição de circulação entre 07:00h e 20:00h, exceto feriados, nos municípios de 

São Paulo, Guarulhos, Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Taboão da Serra, Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá. O rodízio era de acordo com o 

final de placa do veículo, 1 e 2 para as segundas feiras, 3 e 4 para as terças feiras, 5 e 6 para as 

quartas feiras, 7 e 8 para as quintas feiras e 9 e 0 para as sextas feiras (SÃO PAULO, 1997), e 

isentava os veículos de transporte de cargas de passagem pelo território através dos principais 

corredores nas cidades.  

 Com reflexo positivo sobre a diminuição de congestionamento, subsidiou a implantação 

do rodízio municipal de veículos na Cidade de São Paulo (COMPANHIA DE ENGENHARIA 

DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2015), através da Lei nº 12.490 de 03 de 

outubro de 1997, com objetivo de melhorar a fluidez no trânsito, diferente do objetivo do 

rodízio estadual, que era a melhora da qualidade do ar.  

 A restrição era similar ao final da placa do veículo e dias da semana, porém, a proibição 

de circular de 2º a 6º feira no pico da manhã entre 07:00h e 10:00h, e no pico da tarde entre 

17:00h e 20:00h, e a área restringiu-se ao centro expandido da capital paulista, que perdura até 

os dias atuais (SÃO PAULO, 1997).  

 Importante observar que essa medida já existe há mais de 23 anos e não veio 

acompanhada de medidas para incentivar o uso do transporte coletivo de massa, ao contrário, 

observa-se a criação de faixas “reversíveis” que incentivam o transporte individual, visto que 

essas faixas são exclusivas para automóveis. Essa medida impede que 20% da frota de veículos 

circule no centro expandido da cidade (SLOVIC; HELENA, 2018), porém esse modelo também 

estimulou a compra do segundo veículo com finais de placas alternadas para burlar a restrição, 

visto que o país passava neste período por certa estabilidade econômica e facilidade na 

aquisição (BALBIM, 2008). 

  

3.4 AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS NOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS 

EMISSÕES 

 

 Os veículos brasileiros normalmente utilizam motores do ciclo Diesel em caminhões e 

ônibus, e os motores ciclo Otto são utilizados em automóveis e motocicletas, que podem utilizar 

como combustível gasolina tipo C, etanol hidratado ou gás natural veicular (GNV). Porém, os 

veículos comerciais podem utilizar todos os tipos de combustíveis (COMPANHIA 

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018a). 
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 O Brasil é um país pioneiro no uso do etanol como combustível, produzido a partir da 

extração da cana de açúcar desde a década de 1970, e vem sendo adicionado à gasolina como 

agente antidetonante em substituição ao uso do chumbo tetraetila (Pb(C2H5)4), com benefícios 

ambientais e de saúde.  

 A partir de 1980, o país desenvolveu uma grande frota de veículos movidos a etanol, em 

2003 foi desenvolvida a tecnologia de combustível flexível (doravante referido como flex fuel), 

proporcionando a mistura em qualquer proporção de gasolina e etanol, normalmente os veículos 

flex fuel rodam somente com etanol, incentivados quando este está com preço vantajoso 

(BORSARI; ASSUNÇÃO, 2017).  

 De acordo com a Agência Ambiental Europeia (EEA), um veículo convencional, 

dependendo da forma como é conduzido, converte entre 18 e 25% do combustível em energia 

para movimentar o automóvel, sendo o restante perdido através das ineficiências no sistema do 

motor e de transmissão e para alimentar acessórios como o ar condicionado.  

 Neste contexto, a Figura 2 ilustra as distintas fontes de emissão em um veículo 

automotor, que podem ser categorizadas em três grupos: abrasivas, evaporativas e emissões de 

escape (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005; EUROPEAN ENVIRONMENTAL 

AGENCY, 2016).  

 

Figura 2 - Fontes de emissão dos veículos

 

Fonte: European Environment Agency (2016). 

 

 As emissões derivadas do atrito ou fricção/corrosão, podem ocorrer nos sistemas de 

pneus, freios, embreagem, na corrosão de partes metálicas do veículo e pelo desgaste no atrito 

com a superfície da via, expelindo MP e alguns metais pesados (EUROPEAN 

ENVIRONMENTAL AGENCY, 2016).  
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 Na figura 2, nas emissões por atrito há o termo “travões”, que significa as pastilhas do 

sistema de freio; nas emissões evaporativas do sistema do tanque de combustível do veículo, 

tanto com o veículo em movimento ou estacionado, como por exemplo no reabastecimento de 

combustível, há emissão de VOC e HC, representando o grupo de emissões gasosas 

(EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 2016, COMPANHIA AMBIENTAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2016). 

 A quantidade de gases e as partículas emitidas pelo tubo de escapamento do veículo 

depende do combustível utilizado e da tecnologia do motor, no qual em uma combustão ideal 

o O2 presente no ar deveria reagir com o H e C presentes no combustível, formando água e CO2. 

No entanto, problemas como relação ar e combustível, tempo de ignição, turbulência na câmara 

de combustão, forma de combustão, concentração de ar e combustível, temperatura de 

combustão etc., adicionalmente emitem diversos poluentes durante a combustão 

(RESITOGLU; ALTINISIKI; KESKIN, 2014). 

 Como exemplo de poluente indireto pode-se citar o SO2 presente no combustível Diesel, 

e há os poluentes diretos que não são atualmente regulamentados por normas de emissão na 

União Europeia, como: NH3, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), poluentes 

orgânicos persistentes (POPs), dioxinas e furanos, e metais pesados, como: arsênio (As), 

cádmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), mercúrio (Hg), níquel (Ni), selênio (Se) e zinco (Zn). Há 

o grupo de poluentes que são previstos em normas e padrões de emissões como: CO2, HC, CO, 

MP e NOx (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 2016).  

 Para atenuar a emissão desses poluentes são empregados equipamentos: o catalisador 

de oxidação a diesel (DOC) para controlar o CO e HC, os filtros de partículas Diesel (DPF) 

para controlar o MP e a redução catalítica seletiva (SCR), para controlar as emissões de NOx 

(RESITOGLU; ALTINISIKI; KESKIN, 2014). 

 Um estudo analisou as emissões de 21 veículos leves com motores de ciclo Otto, 

representativos em proporção à frota brasileira, sendo 10% de flex fuel, que utiliza qualquer 

proporção de gasolina e etanol anidro, 15% etanol anidro, 75% gasohol-22, doravante 

denominado gasolina, constituído de uma mistura contendo 78% de gasolina e 22% de etanol 

anidro e 5% GNV. Os principais poluentes emitidos foram: CO2, N2O e NOx, sendo que as 

maiores emissões de N2O, foram observadas em veículos movidos a gasolina. As emissões de 

NOx e N2O em veículos com álcool anidro foram seis e quatro vezes inferiores, 

respectivamente, em relação à média das emissões em veículos movidos a gasolina. Os 

resultados também salientam que veículos movidos à álcool anidro e GNV, emitem mais vapor 

d´água; quando comparadas as emissões entre veículos a GNV e a gasolina, as emissões de N2O 
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são maiores neste último. Além disso, está associado o fato de que um veículo a gasolina 

convertido para rodar com GNV, devido a um problema no motor que provoca uma relação 

pobre de ar e combustível, tende a aumentar as emissões de NOx (BORSARI; ASSUNÇÃO, 

2011). 

 A seção seguinte consiste na reunião de estudos que abordam a velocidade regulamentar 

da via e as suas respectivas emissões no escapamento dos veículos.      

 

3.4.1 EMISSÕES DE ACORDO COM A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS 

 

 As emissões de poluentes no escapamento são diretamente proporcionais ao consumo 

de combustível, sendo que os benefícios reais de um menor consumo de combustível com 

limites de velocidades mais baixos, dependem de fatores como o tipo de carro, padrões de 

direção, e respeito aos limites regulamentares de velocidade (EUROPEAN ENVIRONMENT 

AGENCY, 2011). 

 As velocidades regulamentares da via foram reduzidas na última década em várias 

capitais europeias, inicialmente com o objetivo de diminuir os acidentes de trânsito, e 

posteriormente como estratégia para reduzir os ruídos e emissões de poluentes provenientes do 

tráfego de veículos. Estudos demonstraram que os motoristas geralmente cumprem a 

velocidade do tráfego quando esses são alocados em altas velocidades, entre 70 e 80 km/h, 

porém, quando as velocidades são de 60 km/h, 20% dos condutores trafegam com velocidades 

superiores (LOPEZ-APARICIO et al., 2020).  

 Estudo realizado nas cidades de Mol na Bélgica e Barcelona na Espanha, compararam 

as emissões de três tipos de veículos em trecho urbano, no qual a velocidade foi reduzida de 50 

para 30 km/h, e as emissões de quatro tipo de caminhões nas rodovias da Bélgica, em períodos 

fora de pico, sem congestionamento, onde ocorreu redução de 90 para 80 km/h, utilizando como 

métodos de análise um software de simulação de emissões transientes para veículos, conhecido 

como VeTLESS e  uma análise metodologia macroscópica Copert/MEET. Os resultados 

apresentados para o trecho urbano demonstraram que as emissões de CO2 e o consumo de 

combustível tiveram um impacto limitado, com uma tendência de haver uma ligeira redução de 

emissão de NOx na maioria dos casos, e uma redução moderada nas emissões de MP. Porém, 

o Copert/MEET apresentou ligeira alta nas emissões de poluentes com a redução da velocidade, 

devido a utilizar função quadrática.  Para os caminhões com Peso Bruto Total (PBT) de 7500 

kg e 12000 kg na análise VeTLESS ocorreu redução na emissão de CO2, NOx e MP, porém 
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para o PBT de 30000 kg ocorreu redução de CO2 e NOx, e ligeiro aumento de MP (PANIS et 

al., 2010).  

 De acordo com outro estudo realizado na República Checa, que avaliou a alteração na 

velocidade de 70 km/h para 50 km/h em condições reais de emissões, utilizando um veículo 

movido a gasolina e outro a diesel, foi observado pequena diminuição nas emissões de CO, 

CO2, NOX, HC, e no consumo de combustível ao reduzir a velocidade, concluindo que medidas 

que limitam o limite de velocidade têm impacto positivo no meio ambiente (KOTEK et al., 

2016). 

 A cidade de Antuérpia na Bélgica apresentou resultados similares, ou seja, com a 

diminuição da velocidade de 50 km/h para 30 km/h, houve redução nas emissões dos poluentes 

CO2 e NOx (MADIREDDY et al., 2011).  

 Na cidade de Oslo na Noruega, com o objetivo de diminuir a poluição do MP10, as 

autoridades implantaram limites de velocidade ambiental nos meses de inverno. Foram 

reduzidas as velocidades nas principais estradas arteriais, de 80 km/h para 60 km/h, e as 

emissões de NOx e CO2 aumentaram em 1,9% e 0,2%, respectivamente. Porém para o MP10 e 

MP2,5, foram reduzidas em 12% e 6%, respectivamente (LOPEZ-APARICIO et al., 2020). 

 Outro estudo realizado na região da Catalunha na Espanha analisou a redução de 

velocidade em rodovias que tinham o limite de 100 km/h e 120 km/h, ambas reduzidas para 80 

km/h, ocorrendo piora na qualidade do ar, com resultados de aumento nas concentrações de 

MP10 e NOx, entre 5,3% e 5,9%, e entre 1,7% e 3,2%, respectivamente. Nesse mesmo estudo, 

foi analisada a redução de velocidade variável, que é determinada de acordo com a densidade 

de tráfego, acidentes, trabalhos de construção ou manutenção da via, níveis de poluição, ou más 

condições climáticas, em que a velocidade pode ter reduções de 10 km/h, entre 80 km/h e 40 

km/h. Os limites de velocidades vigentes são comunicados aos motoristas através de painéis de 

mensagens variáveis, localizadas com intervalos de aproximadamente um quilômetro e 

fiscalizados por radares. Nessa modalidade, ocorreu melhora na qualidade do ar, e foram 

apurados resultados de que ocorreu diminuição nas concentrações de MP10 e NOx, entre 14,5% 

e 17,3%, e entre 7,7% e 17,1%, respectivamente. Para os autores, ao controlar uma ampla gama 

de fatores que influenciam as emissões de poluentes, observa-se que um limite de velocidade 

fixo tem um efeito negativo, ou seja, uma única velocidade regulamentar para a via. Por outro 

lado, a implementação de um sistema de velocidade variável tem efeitos ambientais positivos, 

que parecem ser atribuíveis à redução do congestionamento de tráfego nos horários de pico, ou 

seja, o limite de velocidade que melhor contribui para a fluidez do trânsito, deveria ser  adotado 

como velocidade regulamentar na questão ambiental (BEL; ROSELL, 2013).  
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 De acordo com outro trabalho utilizando modelagem sobre carros de passeios na Áustria 

com projeções para o ano de 2020, concluiu-se que a velocidade ideal para um fluxo livre de 

veículos, com menor índice de congestionamentos, e com a menor emissão de gás carbônico é 

ao redor de 70 km/h. Outra conclusão foi o fato de que acelerar e frear constantemente o veículo 

nas aproximações dos semáforos, é um dos principais fatores que aumenta as emissões de 

poluentes em trechos urbanos, isso devido a perda da energia cinética ao frear, e aumento do 

consumo de combustível ao acelerar, além do funcionamento do motor em marcha lenta e 

diferentes níveis de velocidade, resultando em diferentes perdas de resistência na condução 

(BLOKPOEL et., 2016), ou seja, esse tipo de ocorrência é característico de congestionamento 

de tráfego, corroborando com os autores Bel e Rosell (2013). 

 Os estudos analisados possuem metodologias diferentes, portanto, não podem ser 

comparados em sua totalidade e os resultados da política de redução de velocidade em relação 

a concentração de poluentes não são unânimes entre os autores, podendo-se identificar em geral 

três grupos: (a) redução, (b) redução/aumento dependendo do poluente e (c) aumento, 

respectivamente: (a) CO, CO2, NOX, HC (KOTEK al., 2016)”;  (b) “redução MP10 e MP2,5 

aumento do NOx e CO2 (LOPEZ-APARICIO et al., 2020)” e (c) “ MP10 e NOx, (BEL; 

ROSELL, 2013), sendo descartado o estudo de Panis et al. (2010) devido utilizar mais de uma 

metodologia. 

 

3.5 SINISTROS 

 

 Com base nas recomendações do relatório mundial sobre lesões causadas pelo trânsito 

e pela Comissão para Segurança Viária Global, foram identificados os principais fatores de 

risco que desencadeiam acidentes: falta do uso do cinto de segurança e de sistemas de fixação 

para crianças, a não utilização do capacete, direção sob o efeito de álcool e drogas, falta de 

infraestrutura adequada, além de velocidade inadequada ou excessiva (WORLD HEALTH 

ORGANISATION, 2011).  

 Recomenda-se que os projetos viários devam ser tão tolerantes quanto práticos para 

diminuir as consequências de erros e falhas do motorista (AMERICAN ASSOCIATION OF 

STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS, 2018). 

 A OMS salienta a importância de autoridades locais legislarem sobre a redução dos 

limites de velocidade, levando em consideração escolas e áreas comerciais, por serem polos 

geradores de tráfego ao atraírem grande fluxo de veículos e pedestres (WORLD HEALTH 

ORGANISATION, 2018). O Brasil já adota essa recomendação, visto que o Código de Trânsito 
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Brasileiro (CTB), promulgado através da Lei federal nº 9503 de 23 de setembro de 1997, 

estabeleceu no parágrafo I do Artigo 6º, como um dos objetivos do Sistema Nacional de 

Trânsito, a segurança na gestão de trânsito, e em seu Artigo 24º, deu autonomia para os 

municípios no âmbito de suas circunscrições, de “ planejar, projetar, regulamentar e operar o 

trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e 

da segurança dos pedestres”, ou seja, a determinação da velocidade nas vias públicas urbanas 

compete ao município (BRASIL, 1997). 

 Em relação ao consumo de álcool, estudo constatou que a Lei nº 11705 de 19 de junho 

de 2008, popularmente conhecida como “Lei Seca”, permitiu aos órgãos públicos fiscalizar, 

multar e punir os acidentes de trânsito relacionados com o consumo de álcool, por meio de teste 

de bafômetro (concentração de etanol no sangue de 0,2 g/L). No entanto, a propaganda de 

bebida alcoólica e a lei operam de forma antagônica, ou seja, o marketing atuando para 

aumentar a venda e o consumo de bebidas alcóolicas, e de outro lado o poder público tentando 

coibir e penalizar o indivíduo ao dirigir sobre o efeito do álcool (MEDEIROS, 2017). 

 Os acidentes de trânsito também contribuem negativamente com gastos relacionados a 

custos de perda de produtividade (dias sem trabalhar, medicamentos, tratamentos, reparo de 

veículos). Estudo de caso realizado no município de Jequié na Bahia, mostrou que os custos de 

perda de produtividade (perdas econômicas sofridas pela interrupção de atividades produtivas) 

foram maiores que os de retorno (bens, serviços e recursos utilizados para ajudar o retorno às 

atividades (CARDOSO, 2020). 

 O Brasil reportou à OMS em 2009, 18,3 mortes por 100 mil habitantes. O número de 

acidentes fatais dos mais vulneráveis (pedestres, ciclistas e ocupantes de veículos com duas ou 

três rodas) ultrapassava mais que o triplo do número de ocupantes de veículos com quatro rodas, 

34,5% e 9,8% respectivamente, corroborando com o relatório da entidade (WORLD HEALTH 

ORGANISATION, 2009).  

 No país, em 2013 cerca de 43 mil pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes 

de trânsito, com aproximadamente 170 mil internações financiadas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), com perdas econômicas ao redor de R$ 50 bilhões entre custos com atendimento 

médico-hospitalar e perda de produção das vítimas (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2016). 

 A taxa de mortalidade devido a acidentes com transporte terrestre em várias unidades 

federativas do Brasil entre 2000 e 2010 e os resultados para o período, mostraram tendência 

decrescente das mortes envolvendo os pedestres e o aumento das mortes de ocupantes de 

veículos e motociclistas. No ano 2000, o Estado de São Paulo estava na vigésima posição em 
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relação a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, passando para a vigésima sexta posição 

em 2010 (MORAIS NETO et. al., 2012).  

 A motocicleta foi a principal causa dessas ocorrências, sendo que as vendas desse tipo 

de veículo tiveram crescimento três vezes superior ao crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2016). 

 No Programa de Proteção a Vida (PPV), iniciado em 2013 na cidade de São Paulo, a 

redução do limite de velocidade foi uma das principais medidas para reduzir acidentes de 

trânsito. Na Figura 3, está representado o índice de mortes por 100.000 habitantes entre 2010 e 

2020, observar-se que entre 2015 e 2017 após a redução de velocidade de várias vias na capital 

paulista, ocorreu redução gradual nesse índice. Porém, na troca do chefe do poder Executivo 

Municipal e aumento de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê em 2017, esse índice 

começou oscilar nos anos seguintes, chegando em 2020 ao registro de 6,56 por 100.000 

habitantes (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA CIDADE DE SÃO 

PAULO, 2020). 

 

Figura 3 - Evolução de óbitos por acidentes de trânsito na Cidade de São Paulo 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Engenharia de Tráfego (2021). 

 

 Estudo realizado na cidade de São Paulo analisou que os programas de redução de 

velocidade, ocorridos a partir de 2015, reduziram tanto a velocidade média dos veículos 

automotores, como a mortalidade por acidentes de trânsito, sendo mais acentuada entre os 

indivíduos a partir dos 50 anos de idade (LEITÃO et al., 2019, COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2016b).     
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3.6 FROTA DE VEÍCULOS, TIPOS DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS E SEU 

CONSUMO NA RMSP   

 

 A RMSP é composta por 39 municípios, representando 3,2% do território do Estado de 

São Paulo (Figura 4), concentrando 48% da frota veicular, com uma estimativa de emissões de 

poluentes de: 124,99 mil t/ano de CO; 28,29 mil t/ano de HC; 46,25 mil t/ano de NOx; 1,24 mil 

t/ano de MP10 e 1,12 mil t/ano de SOx. (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2018b).  

 Os automóveis são os maiores responsáveis pelas emissões de CO e NMHC 

(hidrocarbonetos não metano) e os caminhões os principais emissores de MP, NOx e SO2 

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017b, 2018a). 

 

Figura 4 - Cidades integrantes da Região Metropolitana de São Paulo 

 

Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (2019).  

  

 Segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), a RMSP 

abriga importantes atividades comerciais e financeiras, além de complexos industriais nos 

municípios de São Paulo, ABC, Guarulhos e Osasco, no qual dinamizam as atividades 

econômicas do país. Em 2016 o PIB desta região correspondia a aproximadamente 17,7% em 
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relação ao do território nacional (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO, 2019). 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a RMSP contaria com 

uma população estimada, em 2020, de 21.120.829 habitantes, aproximadamente 46% do total 

do Estado de São Paulo (2020). E, segundo a CETESB, a frota de veículos em 2018 era de 

7.284.990, ou seja, 48% do Estado de São Paulo, representando uma relação ao redor de 3 

habitantes por veículo. Neste contexto, a Figura 5 representa a composição da frota por 

categorias, sendo os veículos de passeio majoritários em 85% (2018b). 

 

Figura 5 - Composição de veículos por categoria 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2018b). 

 

 Comparando a evolução da frota de veículos na RMSP, dados disponibilizados pelo 

Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (DETRAN-SP), automóveis, motocicletas, 

ônibus e caminhões (Figura 6), observa-se comportamento similar entre os diferentes tipos de 

veículos, com maior pico em 2015, seguido de queda em 2016 e posterior aumento nos anos 

seguintes. O maior percentual de aumento foi registrado para a frota de caminhões no ano de 

2018 (d) em 43%; para a frota de motos (b), ao comparar os anos de 2017 e 2018, foi a que teve 

maior aumento nesses dois anos consecutivos, em 37% e 38%, respectivamente. 

 Em relação ao aumento da frota de motocicletas, um carro fabricado no mesmo ano que 

uma motocicleta, podia emitir dez vez menos poluentes de acordo com a legislação da época 

(ANDRADE, et al., 2017) e as viagens de motocicletas percorrem maior quilometragem por 
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dia, normalmente são utilizadas para entrega de mercadorias e documentos na cidade 

(CARVALHO et al., 2015). 

 

Figura 6 - Evolução da frota de veículos na RMSP 

a) Automóveis     b) Motocicletas 

 

c) Ônibus     d) Caminhões 

Fonte: Adaptado do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Além do tipo de veículo que utiliza motores com distintos combustíveis, para se estimar 

a poluição atmosférica é importante conhecer as características e volume dos combustíveis 

utilizados no Brasil. Os combustíveis disponíveis para comercialização no Brasil, são: gasolina 

A comum, gasolina A premium, gasolina C comum, gasolina C premium, Diesel, biodiesel, 

(GNV) e etanol. O que diferencia as gasolinas tipos A e C, é o teor de etanol anidro presente 

no tipo C; conforme o Artigo 4º da Resolução ANP nº 807 de 2020, “Somente os distribuidores 

de combustíveis líquidos poderão realizar a adição de etanol anidro combustível à gasolina A 

para formulação da gasolina C”. Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), a atribuição legal de estabelecer ou modificar o teor de etanol anidro na gasolina, 
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conforme portaria MAPA nº 75/2015, o teor em 27% na gasolina C, e em 25% na gasolina C 

premium (BRASIL, 2020). 

 As gasolinas aditivadas não são uma categoria de qualidade específica de combustível 

na regulamentação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

são gasolina do tipo C acrescida por um detergente/dispersante na Distribuidora (BRASIL, 

2020).  

 O óleo Diesel de uso rodoviário, segundo o Artigo 2º da Resolução ANP 50/2013, 

parágrafo I, classifica-se em: óleo Diesel A, sem adição de biodiesel e óleo Diesel B, que é o 

óleo Diesel A, adicionado de biodiesel, em teor estabelecido pela legislação vigente, ambos 

destinado a motores do ciclo Diesel. O teor máximo de enxofre no óleo Diesel A S10 e B S10 

é no máximo de 10 mg/kg, e no óleo Diesel A S500 e B S500 é no máximo de 500 mg/kg, no 

parágrafo único desta Resolução, “Os veículos ciclo Diesel das fases L-6 e P-7 do PROCONVE, 

somente deverão utilizar o óleo Diesel B S10 (BRASIL, 2013). 

 A resolução do Conselho Nacional de Política Energética, nº 16 / 2018, autoriza a ANP 

a fixar em até 15% a adição de biodiesel ao óleo Diesel, desde que comprovada a viabilidade 

técnica nos motores, com evolução gradual iniciada em junho de 2019, em percentual mínimo 

obrigatório de 11%, sendo aumentado em 1% ao ano, com objetivo de chegar em 15% a partir 

de março de 2023 (BRASIL, 2018). 

 Através do Despacho nº 621/2019, a ANP determinou que a partir de 01/09/2019, o 

percentual mínimo de biodiesel a ser acrescido ao óleo Diesel comercializado no país seria de 

11% (BRASIL, 2019). 

 Segundo ANP, o GNV proveniente do gás natural ou do biometano, é uma mistura 

combustível gasosa, cujo componente principal é o metano, destinado ao uso veicular, o qual 

destaca-se como sendo a melhor solução disponível atualmente para o transporte sustentável, 

devido a redução direta nas emissões dos gases do efeito estufa (GEE) (BRASIL, 2008a). 

 Porém, há poucos veículos originais de fábrica movidos a GNV em circulação no Estado 

de São Paulo, a maioria dos veículos com motor Ciclo Otto, era originalmente movida a etanol 

hidratado ou gasolina C, que foram convertidos para utilizar esse combustível (COMPANHIA 

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017b). 

 A qualidade do GNV é estabelecida através da Resolução ANP nº 16/2008, que contém 

a especificação do gás natural, nacional ou importado a ser comercializado em todo o território 

nacional (BRASIL, 2008a). 

 A Regulamentação da ANP nº 734 de 28 de jun. de 2018, em seu caput “Regulamenta 

a autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e a autorização de 
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operação da instalação produtora de biocombustíveis” (BRASIL, 2018), sendo os dois 

principais biocombustíveis líquidos no Brasil o biodiesel já citado anteriormente e o etanol. 

 O Brasil é um país pioneiro na utilização em larga escala do etanol desde a década de 

1970, sendo o segundo maior produtor mundial. Há duas formas de utilização do produto, etanol 

anidro, que é componente misturado na formulação da gasolina C, e etanol hidratado, que é 

comercializado para veículos ciclo Otto, exclusivamente à etanol, reduzindo as emissões de 

GEE (BRASIL, 2020). 

 Em relação ao volume de combustíveis consumido na RMSP, os dados foram extraídos 

da ANP, sítio eletrônico (https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-

abertos/vendas-de-derivados-de-petroleo-e-biocombustiveis), que utilizam dados declaratórios 

atualizados pelas vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados de petróleo e de álcool 

etílico hidratado. 

 O consumo de etanol hidratado (Figura 7), ultrapassou os três trilhões e setecentos 

bilhões de litros; entre os anos de 2015 e 2017 ocorreu redução de vendas, de aproximadamente 

22%, porém, o volume volta aumentar no ano de 2018 ao redor de 35%. O consumo do Etanol 

hidratado na RMSP, no período entre 2015 e 2018, foi ao redor de 37% do total consumido pelo 

estado de São Paulo. O consumo de gasolina C impressiona pelo volume, no ano de 2017 quase 

chegou a três trilhões de litros, entre os anos de 2015 e 2017, ocorreu um ligeiro crescimento, 

vindo a registrar queda no de 2018, ao redor de 8%.  

 Ao comparar o consumo de etanol hidratado (Figura 7), com a gasolina C, observa-se 

que o ano em que ocorreu o maior consumo de etanol hidratado foi no ano de 2018, quando 

ocorreu o menor consumo de gasolina C. Essa relação entre consumo de etanol hidratado e 

gasolina C, foi observada também ao comparar o volume de vendas entre os anos de 2016 e 

2017, que foram dois anos consecutivos com redução de vendas de etanol hidratado, sendo 

registrado aumento de volume de Gasolina C. 
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Figura 7 - Vendas de Diesel, etanol e gasolina pelas distribuidoras na RMSP 

 

Fonte: Adaptado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2021). 

 

 O consumo de gasolina C na RMSP, no período entre 2015 e 2018, foi ao redor de 47% 

do total de combustível consumido pelo estado de São Paulo. Observou-se que o pico de volume 

do óleo Diesel, ocorreu no ano de 2015, superior aos 3,2 trilhões de litros vendidos por ano, e 

nos anos subsequentes esse volume manteve-se constante, em torno nos 3,1 trilhões de litros. 

O consumo de diesel na RMSP, no período entre 2015 e 2018, foi ao redor de 26% do total 

consumido pelo estado de São Paulo.  

 Concluindo essa seção sobre combustíveis, foi verificado a representatividade e 

importância da RMSP em relação ao estado no consumo de combustíveis: etanol hidratado, 

gasolina C e Diesel, representando, 37%, 47% e 26%, respectivamente, no total de vendas pelos 

distribuidores de combustíveis no Estado de São Paulo.  

 

3.7 VELOCIDADE DIRETRIZ  

 

 Na construção de vias, o item velocidade é um dos principais fatores considerados na 

elaboração de projetos rodoviários, determinando a maioria das características técnicas da 

rodovia, a velocidade diretriz é a máxima velocidade admitida para a via, permitindo conforto 

e segurança aos usuários de acordo com a superfície da via. Quanto maior for essa velocidade 
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diretriz, poderão ser elevados os custos substancialmente da construção, visto que isso implica 

em características geométricas mais amplas de faixas de rolamento, acostamentos, curvas 

verticais e horizontais. O termo “capacidade” é empregado quando se representa o número 

máximo de veículos por hora que pode atravessar um determinado espaço e seção da rodovia 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM, 1999). 

  Segundo o High Capacity Manual (HCM), o relevo do terreno é caracterizado de acordo 

com a topografia, podendo ser: plano, ondulado e montanhoso, todos permitem qualquer 

combinação de alinhamentos horizontais e verticais de veículos pesados. O terreno plano 

normalmente inclui rampas curtas de 2% de greide, permitindo aos veículos pesados manterem 

a mesma velocidade dos veículos de passeio; já o terreno ondulado provoca redução 

considerável na velocidade dos veículos pesados, porém sem obrigá-los a manter velocidades 

de arrastos por muito tempo. No entanto, o terreno montanhoso obriga os veículos pesados a 

manterem velocidades de arrasto por longas distâncias e em intervalos frequentes (apud 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM, 1999). 

 O nível de serviço (Quadro 5) é uma avaliação qualitativa das condições de operação do 

tráfego de veículos, que leva em consideração a velocidade, o tempo de percurso, restrições ou 

interrupções de trânsito, o grau de liberdade de manobra e o conforto, subdivididos em seis 

classes:  A, B, C, D, E, F para serem aplicados nas rodovias sob diferentes velocidades e 

volumes de tráfego. 

 

Quadro 5 - Níveis de serviço utilizados para o tráfego de veículos 

Nível de serviço A B C D E F   

Variação de velocidade média km/h 90 a 93  87 a 89  79 a 84  72 a 80  56 a 72  -   

Fluxo máximo de veículos/hora 420 750 1200 1800 2800 -   

Formação de pelotões (%) 30 45 60 <75 >75 100   
Fonte: Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (1999). 

 

 Entre essas classes a velocidade média é sempre inferior à do nível anterior, há o 

aumento de fluxos de veículos por hora conforme a aproximação entre os veículos, formando 

“filas”, atingindo a pior situação possível que é o nível de serviço (F), refletindo uma situação 

de colapso do fluxo, podendo chegar em casos extremos de engarrafamentos com velocidade e 

fluxos nulos. Esse fluxo é de difícil mensuração devido às constantes paradas e início de 

marchas, que são comuns em situações de congestionamentos, uma condição de fluxo de 

tráfego causada por gargalo à jusante, cuja quantidade de veículos exceda a capacidade da via 

(HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 2000).  
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 Estudos realizados por Ang et al. (2020), evidenciaram que programas de redução no 

limite de velocidade podem ser utilizados em cidades com graves problemas de 

congestionamentos.  

 A determinação em classes considera que os fluxos são dados em unidades de carros de 

passeio equivalentes, e correspondem à soma dos dois sentidos, em rodovias rurais de pistas 

simples. O fluxo máximo de veículos por hora é calculado em condições ideais, ou seja, largura 

das faixas de tráfego maior ou igual a 3,60 m, afastamento mínimo lateral maior ou igual a 1,80 

m, somente veículos de passeio na corrente do tráfego, velocidade de projeto maior ou igual a 

112 km/h em se tratando de mais de uma via, e em 96 km/h no caso de via simples, considerando 

o relevo como terreno plano (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E 

RODAGEM, 1999). 

 Vale ressaltar o fato de que a divisão entre os níveis de serviço foi determinada 

arbitrariamente e “não contém recomendações para a aplicabilidade dos níveis de serviço em 

projetos de estradas” (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 

TRANSPORTATION OFFICIALS, 2018 p. 133). 

 A capacidade da via e os níveis de serviço são empregados para avaliar instalações de 

transportes, que por sua vez são classificadas como duas instalações de fluxo possíveis: 

ininterrupto, onde o fluxo de veículos resulta da interação entre os veículos, levando em 

consideração a geometria e condições ambientais da estrada, e condições adversas que afetam 

esse fluxo, como por exemplo, acidente ou veículo quebrado, que são situações externas de um 

fluxo ininterrupto. Já o fluxo interrupto é característico quando há pontos de acesso controlados, 

como por exemplo semáforos e acesso incontrolados, como por exemplo rotatória, com o 

objetivo de interromper o fluxo de veículos na transversal (HIGHWAY CAPACITY 

MANUAL, 2000). 

 Nas autoestradas, os veículos ao se aproximarem de seus destinos, geralmente acessam 

rampas em direção as vias arteriais e locais.  Esse mecanismo, que funciona como meio de 

ligação, possui o termo técnico de “via de transição”, fazendo com que os veículos reduzam a 

velocidade, provenientes de um fluxo ininterrupto para um fluxo interrupto (AMERICAN 

ASSOCIATION OS STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS, 2018). As 

vias de transição nas Marginais Pinheiros são as alças de acesso existentes entre as pistas da 

VTR e as arteriais. 

 Há três variáveis básicas utilizadas para descrever o tipo de tráfego de veículo: o volume 

ou taxa de fluxo (F), a velocidade (S) e a densidade (D).  O F representa o número total de 

veículos que passa num determinado ponto, ou seção de uma estrada, ou faixa de rolamento em 
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um determinado intervalo de tempo, que pode ser: anual, diário, horário ou intervalos de 

inferiores de 60 minutos. Geralmente intervalos de 15 minutos são utilizados na taxa de fluxo, 

ou seja, é o número de veículos contabilizado durante 15 minutos, e para converter essa taxa 

por hora, basta multiplicar por quatro. O maior F de veículos observado no quartil é comparado 

com a capacidade da via, sendo que a taxa de fluxo superior a capacidade da via representa um 

sério problema, visto que a dissipação dos veículos em excesso, pode prolongar o 

congestionamento por várias horas (HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 2000). 

 Há diversos parâmetros de velocidade aplicados na corrente de tráfego, expresso 

geralmente em km/h: velocidade média de viagem, calculada através da distância percorrida, 

dividida pelo tempo, a velocidade média de corrida é um termo estatístico que denota a 

velocidade média baseado sobre a média de tempo de viagem dos veículos para atravessar um 

segmento na estrada. A velocidade de fluxo livre, quando não há restrições no controle de 

atrasos, por exemplo semáforos, medido em condições de baixo fluxo de veículos e os 

motoristas transitam conduzindo em velocidade de acordo com os seus desejos (HIGHWAY 

CAPACITY MANUAL, 2000). 

 Destacando que a S média do tempo, é a média aritmética das velocidades passando 

sobre determinado ponto, como por exemplo radares fixos, também referenciado como 

velocidade média do ponto, ou seja, a velocidade individual dos veículos que são registrados e 

calculada a média aritmética. A D é o número de veículos ocupando um determinado espaço 

em uma faixa ou estrada num determinado tempo, usualmente expresso em veículos/km, 

podendo ser calculada entre a relação da velocidade média de viagem pela taxa de fluxo. A D 

é um parâmetro crítico por caracterizar a qualidade da operação do tráfego, que descreve a 

proximidade entre os veículos e reflete a liberdade e facilidade de manobra em uma corrente de 

tráfego (HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 2000), ou seja, esse critério é utilizado para 

determinar os níveis de serviço (Quadro 5). 

 Na Figura 8, estão representadas as relações entre três parâmetros: S, D e o F de 

veículos, é a teoria básica para análise da capacidade da via, em uma instalação de fluxo 

ininterrupto. A D de veículos no qual todos os movimentos param, é conhecido como densidade 

de atolamento, denotado como “Dj”, ocorre quando a densidade é muito alta e não há 

movimento no qual os veículos conseguem passar em um determinado ponto na estrada, 

portanto, similar a uma situação de congestionamento. A capacidade é alcançada quando o 

produto da densidade e velocidade resultam em taxa máxima de fluxo, e corresponde à metade 

da velocidade de projeto Sf, esta condição é a velocidade S0 (velocidade crítica), e como 
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densidade ótima D0 (densidade crítica), e como fluxo máximo Vm (HIGHWAY CAPACITY 

MANUAL, 2000). 

 

Figura 8 - Relações entre velocidade, densidade e vazão de veículos em instalações de fluxo ininterrupto 

 

 Fonte: May, 1990 apud Highway Capacity Manual (2000. p. 88.) 

 

 No Quadro 6 estão as características técnicas de projeto classe O, básicas para a 

elaboração de projeto em vias expressas (no caso das Marginais VTR), como a velocidade de 

projeto, o qual tem elevado padrão técnico, com controle total de acesso. Devido as marginais 

Pinheiros e Tietê estarem localizadas às margens de rio, possuem uma situação excepcional de 

relevo plano extremamente favorável, a velocidade diretriz de 130 km/h (DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006). 
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Quadro 6 - Características básicas do Projeto Geométrico para rodovias de Classe O, ou Vias Expressas 

 

Fonte: Adaptado Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo (2006). 

 

 De acordo com a relação teórica e a norma técnica nº 220 da CET-SP existente entre 

velocidade e fluxo de veículos, Figura 8, a capacidade da via é alcançada aproximadamente na 

metade da velocidade do projeto, ou seja, de 65 km/h (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2012). Importante destacar que as relações 

descritas na nesta figura, “a segurança não está incluída nas medidas que estabeleceram os 

níveis de serviço “(HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 2000, p. 26), porém serão tratadas na 

sequência. 

 

3.8 SEGURANÇA E GESTÃO DE VELOCIDADE 

 

 Segundo a Agência de Segurança de Transportes Australiano (ATSB), os principais 

benefícios em se reduzir os limites de velocidade, são a diminuição da incidência e a gravidade 

dos acidentes, além de reduzir possíveis variações nas velocidades que podem aumentar os 

conflitos entre os veículos. Cita como o exemplo a medida adotada pelos Estados Unidos na 

crise do petróleo em 1973, a qual limitou a velocidade dos veículos para fins de economia de 

combustível ou para diminuir a poluição do ar. Para reduzir o consumo de combustíveis durante 

essa crise, foi adotado em território nacional um limite de 55 mph (89 km/h), quando foram 

registrados no sistema interestadual rural, queda nas velocidades médias em 9 km/h e as mortes 

por distância percorrida caíram em 34%. No entanto em 1987 e 1988, 40 estados americanos 

Plana Ondulada Montanhosa

Velocidade diretriz (km/h) 120 100 80

Largura da faixa de rolamento (m) 3,60 3,60 3,60

Largura do acostamento externo (m) 3,50 3,00 3,00

pista de 2 faixas 1,20 - 0,60 1,00 - 0,60 0,60 - 0,50

pista de 3 faixas 3,00 - 2,50 2,50 -2,00 2,50 - 2,00

pista de 4 faixas 3,00 3,00 - 2,50 m 3,00 - 2,00 m

absoluta 3,00 - 7,00 3,00 - 7,00 3,00 - 7,00

valor normal 6,00 - 7,00 6,00 - 7,00 3,00 - 7,00

desejável 10,00 - 18,00 10,00 - 18,00 10,00 - 18,00

Largura do acostamento interno (m)

Largura do canteiro central (m)

Região

Características
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aumentaram para 60 mph (105 km/h), resultando em aumento na mortalidade em 11% e 16%, 

respectivamente (AUSTRALIAN TRANSPORT SAFETY BUREAU, 2004).  

 O tempo despendido entre identificar uma situação de risco e a tomada de decisão, é 

conhecido como tempo de reação, que depende do sistema de informação na estrada. Esse 

sistema pode ser formal, onde os dispositivos de controle de tráfego são projetados 

especificamente para exibir informações aos motoristas, e informal, incluindo elementos 

característicos do projeto, como juntas de pavimentação, linhas de árvores e tráfego, que juntos 

fornecem informações aos motoristas para dirigirem com segurança. O tempo de reação de um 

condutor varia de acordo com os eventos esperados e inesperados, além da quantidade de 

informações. Os resultados demonstraram que quando o evento é esperado, o tempo de reação 

varia entre 0,6 s e 2,0 s para a maioria dos condutores, e quando se trata de evento inesperado 

o tempo de reação pode aumentar em 35% (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 

HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS, 2018). 

 Após a tomada de decisão, geralmente o condutor reduzirá a velocidade do veículo, e 

poderá acionar o sistema de freio, sendo que a distância percorrida para parar completamente 

depende das condições dos pneus, da velocidade em que se encontra e das condições do 

pavimento entre pista seca ou molhada. Em pavimento seco, na condição de aumento de 20% 

na velocidade, por exemplo de 50 km/h para 60 km/h, aumenta em 44% a distância percorrida 

na frenagem. Um veículo transitando a 80 km/h com pista seca, ao frear percorre uma distância 

de aproximadamente 40 m, porém se a pista estiver molhada essa distância será de 

aproximadamente 50 m, ou seja, em condições meteorológicas adversas como chuva, deve-se 

reduzir a velocidade em 10 km/h (AUSTRALIAN TRANSPORT SAFETY BUREAU, 2004). 

 Pesquisas da ATSB, evidenciam que motoristas que aceleram apenas 5 km/h acima da 

média em áreas urbanas, com limite de velocidade em 60 km/h, têm condição suficiente para 

dobrar o risco de acidente fatal.  Neste contexto, a Figura 9 demonstra a probabilidade de lesão 

fatal em pedestres, de acordo com a velocidade de impacto na ocorrência de atropelamento, no 

qual a maioria dos pedestres sobrevivem quando a velocidade do veículo é de 40 km/h, porém, 

a maioria morre quando a velocidade de impacto é superior de 60 km/h (AUSTRALIAN 

TRANSPORT SAFETY BUREAU, 2004). 
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Figura 9 - Probabilidade de lesão fatal em atropelamento em função da velocidade de impacto 

 

Fonte: Australian Transport Safety Bureau (2004). 

  

 A velocidade em excesso também reduz o campo de visão lateral, restringindo a visão 

periférica, e também reduz o tempo disponível para a tomada de decisão (AMERICAN 

ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS, 2018). 

 Como observado na Figura 10, o campo de visão do condutor diminui de acordo com o 

aumento de velocidade, ou seja, para um veículo transitando a 40 km/h o condutor tem um 

campo de visão periférico de 100º, permitindo identificar obstáculos na calçada ou outros 

potenciais riscos. Aumentando a velocidade para 130 km/h, o condutor tem o campo de visão 

reduzido para 30º, o qual também reduz a capacidade de avaliação para evitar a ocorrência de 

um acidente em tempo hábil (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2006).  
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Figura 10 - Impacto da velocidade no campo da visão humana 

 

Fonte: French Ministry of Transport apud Organisation For Economic Co-Operation and Developement (2006). 

   

 Um dos métodos empregados para se definir qual o limite regulamentar da via, é o 

método 85% percentil, em uma via na qual não há informação do limite de velocidade, 

permitindo aos motoristas conduzirem os veículos de acordo com os seus desejos. São 

descartadas as velocidades superiores aos 85%, e calculada a velocidade média do restante, ou 

seja, as velocidades inferiores aos 85% dividido pela quantidade de veículos. No entanto, há 

críticas a esse método, que envolve a suposição de que a maioria dos motoristas irá fazer as 

escolhas de velocidade que produzam bons resultados para a sociedade como um todo. As 

jurisdições Australianas geralmente adotam esse método, porém, em combinação com as 

características da via e registros de acidentes. Há situações em que são adotadas velocidades 

variáveis em estradas específicas, dependendo do tráfego e das condições meteorológicas, 

durante diferentes horas do dia, com informações através de painéis de mensagens variáveis 

(AUSTRALIAN TRANSPORT SAFETY BUREAU, 2004). 

 Avaliações de velocidade apropriada exigem trade off, entre mobilidade sustentável, 

proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2006), no qual a segurança viária estaria 

incorporada em mobilidade sustentável. Para os autores Lopez-Aparicio et al. (2020), os 

principais benefícios ao se reduzir as velocidades, são a redução da gravidade e frequências dos 

acidentes, bem como a redução dos níveis de ruído e emissões veiculares, porém, o lado 

negativo seria o aumento despendido na viagem e atrasos para chegar ao destino.    
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 Em áreas urbanas a velocidade deverá ser no máximo de 50 km/h, e quando há a 

presença de vulneráveis que utilizam a via, como por exemplo próximo a escolas, a velocidade 

deverá ser de 30 km/h (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2006). 

 Para garantir a efetividade do gerenciamento de velocidade, são necessárias a 

fiscalização tradicional e o controle de velocidade automatizado, e como medidas importantes 

adicionais: o controle da velocidade média em uma seção da via, os níveis de tolerância entre 

o que é medido e o registrado no velocímetro no veículo devem ser no máximo em 5%, além 

do programa de fiscalização denominado de “em qualquer lugar a qualquer hora”. Essas 

medidas poderiam ter efeitos mais abrangentes, especialmente se associados a ampla 

publicidade (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2006). 

 Os níveis de tolerância dos radares no Brasil são estipulados pela Portaria do Inmetro nº 

544 de 12 de dezembro de 2014, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, sendo de ± 7 km/h os erros máximos admissíveis em serviços para medidores de 

velocidade fixos, estáticos e portáteis. Esses valores são as tolerâncias nos testes de aferição 

dos referidos radares, realizadas por equipes especializadas do Inmetro, não confundindo como 

tolerância para os demais veículos. O medidor de velocidade fixo é um instrumento automático, 

instalado em local definido e em caráter permanente; o medidor de velocidade estático é um 

instrumento automático, que funciona sob supervisão de um operador, cujas características 

construtivas permitem seu uso em diferentes locais; e medidor de velocidade portátil é um 

instrumento direcionado manualmente para o veículo alvo por operador (BRASIL, 2014). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

 As Marginais Pinheiros e Tietê foram idealizadas por Prestes Maia2 na década de trinta, 

quando em 1949 a Prefeitura Municipal contratou Robert Moses3, conjuntamente com sua 

equipe, para reproduzir o que fizeram em Nova York ao introduzirem o conceito de “rodovias 

urbanas”, fazendo alterações que permanecem até hoje em dia, que são de interligar as rodovias 

(ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011).  

 A Marginal Pinheiros possui classificação viária de Via de Trânsito Rápido (VTR) na 

pista da esquerda e via arterial na pista da direita, já a Marginal Tietê possui classificação viária 

composta por VTR na pista da esquerda, e duas vias arteriais na pista central e da direita 

(COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2017a).  

 O termo “pista” é a denominação considerada como a “parte da via normalmente 

utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença 

de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais”. Segundo o CTB, estão 

presentes os seguintes termos: VTR “caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 

interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres 

em nível “, ou seja, são as pistas das marginais adjacentes aos rios Pinheiros e Tietê. A via 

arterial é “aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, 

com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito 

entre as regiões da cidade” (BRASIL, 1997). 

 

 

  

_________________ 

2 Francisco Prestes Maia, engenheiro famoso foi o responsável pelo Plano de Avenidas na cidade de São Paulo, 

com objetivo de assegurar a circulação dos veículos, aspecto fundamental para a economia industrial capitalista, 

porém, privilegiando o transporte individual ao postergar o transporte sobre trilhos. Foi Prefeito entre 1938 e 1945, 

e o responsável pela idealização da retificação dos rios Pinheiros e Tietê, ocupando as antigas margens dos rios, 

que eram locais de acomodação natural das águas em períodos de chuva, predominando o aspecto viário sobre o 

aspecto sanitário e as consequências dessa visão e dessa prática resultaram na atual questão ambiental, muito 

complexa na sua escala urbana (CUSTÓDIO, 2004). 

3 Robert Moses, urbanista norte americano liderou a criação do Programa de melhoramentos públicos de São Paulo 

em 1950. Fez pouca menção ao transporte público, e seu trabalho teve ênfase no sistema viário para a circulação 

de veículos automotores (SILVA, 2018). 
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 A Marginal Tietê possui uma pista central, sendo que esse termo não está previsto no 

CTB, que devido à similaridade à VTR, tem a função de interligar e distribuir os fluxos de 

veículos entre a VTR da pista da esquerda e a via arterial da pista da direita, motivo pelo qual 

há conflitos entre os veículos (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA 

CIDADE DE SÃO PAULO, 2016a). 

 A Marginal Pinheiros, possui uma extensão ao redor de 23 km, interligada pela Av. 

Interlagos e Marginal Tietê, sendo que essa também possui uma extensão ao redor de 23 km, 

interligada pela Rodovia Ayrton Senna e Marginal Pinheiros. Foi adicionada uma pista central, 

quando essa via passou por obras de duplicação entre novembro de 2009 e julho de 2012, 

projeto conhecido como “Nova Marginal Tietê” (DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, 

2012). A Figura 11 ilustra o traçado de ambas as marginais. 

 

Figura 11 - Localização das marginais Pinheiros e Tietê 

 

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego da Cidade de São Paulo (2017a). 

 

 As marginais Pinheiros e Tietê são as principais vias da capital paulista, recebem 

grande fluxo de veículos, têm graves problemas de congestionamento, sendo que a CET-SP 
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com objetivo de melhorar as condições do trânsito, propõe e implanta diversas restrições de 

circulação nos horários de pico. 

 No Quadro 7 estão resumidas as principais restrições de circulação pelas marginais 

Pinheiros e Tietê, as legislações atuais que tratam da ZMRC; VER é a Portaria nº 031/2016 

SMT.GAB (SÃO PAULO, 2016a), e referente a ZMRF, é a Portaria nº 072/2016 SMT.GAB, 

que libera a circulação de ônibus na modalidade fretamento nas faixas exclusivas de ônibus nas 

marginais Pinheiros e Tietê (SÃO PAULO, 2016b). 

Quadro 7 - Principais restrições de circulação nas marginais Pinheiros e Tietê 

DATA NOTA DESCRIÇÃO 

28/07/2008 1 Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC)  

01/05/2009 ... Caminhões e ônibus nas 2 faixas da direita 

27/07/2009 2 Zona de Máxima de Restrição de Fretamento (ZMRF) 

28/07/2009 3 Rodízio de Caminhões  

02/08/2010 4 Vias Estruturais Restritas (VER) 

16/08/2010 ... Proibição de circulação de motos na VTR Marginal Tietê  

27/07/2011 ... Conclusão das obras da Nova Marginal Tietê 

01/12/2011 5 VER (novo) - Marg. Pinheiros 

24/06/2013 6 Faixa exclusiva de ônibus - Marginal Tietê 

01/07/2013 7 Faixa exclusiva de ônibus - Marginal Pinheiros 

20/07/2015 ... Redução do limite de velocidade nas marginais 

09/05/2016 8 Nova Legislação acerca da ZMRC  

25/01/2017 ... Aumenta o limite de velocidade nas Marginais 

13/05/2017 ... 

Proibição de motos na pista central da Marginal Tietê entre 22h e 

5h 

20/05//2019 ... Proibição de motos na pista VTR da Marginal Pinheiros CB/AS 
Fonte: Adaptado de Companhia de Engenharia de Tráfego (2021). 

Notas: 

1 - Proibição de circular 2º a 6º das 5 às 21 h e aos sábados 10 às 14 h.  

2 - Precisa de autorização para transitar na Marginal Pinheiros, entre Av. Eusébio Matoso e Av. Professor Frederico 

Herman Jr. 

3 - Proibição de circular 2º a 6º das 7 às 10 h e das 17 às 20 h. 

4 - Proibição de circular 2º a 6º das 4 às 22 h e aos sábados 10 às 14 h. na Marginal Pinheiros entre Ponte do 

Jaguaré e Ponte do Morumbi. 

5 - Proibição de circular 2º a 6º das 5 às 9 h. das 17 às 22 h. e aos sábados 10 às 14 h. (exceto veículos autorizados) 

6 - Entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva sentido CB/AS e no sentido oposto CB/AS entre Ponte das 

Bandeiras e Rua Ulisses Cruz, a proibição de circular é de 2º a sábado das 6 às 22 h. 

7 - Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), entre R. Prof. Leme da Fonseca e Av. Interlagos sentido CB/INT, 

e no sentido oposto entre Av. Interlagos e Ponte Engenheiro Ary Torres, proibição de circular 2º a 6º das 6 às 9 h. 

e das 17 às 20 h. Na Av. Magalhães de Castro / Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, entre Ponte Engenheiro 

Ary Torres e Ponte João Dias, proibição de circular 2º a 6º das 6 às 9 h. e das 17 às 20 h. 

8 - A Portaria 031/2016, foram definidas excepcionalidade em função do porte do caminhão, do tipo de carga 

transportada ou prestação de serviço 

... - Não se aplica 

 

 No período entre 20 de julho de 2015 e 24 de janeiro de 2017, as marginais tiveram 

os limites de velocidade reduzidos. De acordo com a nota técnica nº 247 da CET-SP, que 
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subsidiou a redução do limite máximo de velocidade nas marginais, adotando as recomendações 

da OMS em reduzir a velocidade para 50 km/h em trechos urbanos, cita como exemplos a 

implantação de redução de velocidades em alguns países europeus, como: Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, 

Espanha e Suécia. A nota cita os dados de acidentes de trânsito entre os anos de 2014 e 2015, 

sendo apurada redução de 35,1% em todos os tipos de acidentes, concluindo como medida 

acertada (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 

2016a). Concomitante com a redução da velocidade, foram implantados radares fixos através 

das Portarias nº 202 a 206/2015, totalizando 62 radares na Marginal Tietê e 48 radares na 

Marginal Pinheiros (SÃO PAULO, 2015). Esses equipamentos de monitoramento da 

velocidade são fundamentais para reduzir a quantidade e gravidade dos acidentes de trânsito, 

principalmente aqueles que envolvem atropelamentos (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2016). 

 A nota técnica nº 251 da CET-SP, informa que a harmonização do tráfego ao diminuir 

a velocidade máxima, reduz: os conflitos de deslocamentos entre os veículos, a lentidão, os 

acidentes de trânsito e os gastos com internações hospitalares (COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2016b).  

 A partir de janeiro de 2017, a nota técnica nº 253 da CET-SP, que embasou o aumento 

da velocidade, baseou-se em estudos sobre a velocidade da via e na distância percorrida de 

frenagem para veículos leves e pesados, e em níveis de serviço que consideram os intervalos de 

densidade de veículos por faixa de tráfego. Junto com o aumento da velocidade, deveriam ser 

implementadas medidas adicionais para garantir a segurança, entre as principais medidas, 

estavam: melhorias na sinalização de regulamentação de velocidade, na sinalização educativa, 

e de advertência, como por exemplo “Proibição do Uso de Celular ao Volante”, implantação de 

travessias de pedestres nas vias transversais, utilização de painéis eletrônicos de mensagens 

variáveis, aumento da fiscalização em motocicletas, ampliação da equipe operacional de 

trânsito nessas vias, e inibir a presença de ambulantes (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO, 2017a). 

 No mesmo período da revogação da redução de velocidade nas marginais, em maio de 

2017, a cidade de São Paulo deixou de utilizar radares estáticos, sendo que possuía 19 radares 

móveis, que atuavam em 80 locais de forma rotativa (SÃO PAULO, 2017), ou seja, com isso 

perdia-se a fiscalização aleatória. O uso desse tipo de equipamento na cidade de Vitória na 

Austrália, tem se mostrado muito eficaz na redução de acidentes com feridos e consequências 

fatais (CAMERON; DELANEY, 2008). 
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 Essa medida é preocupante, como já mencionado, a falta de fiscalização pode 

inviabilizar uma política de redução de velocidade devido ao não cumprimento dos limites 

regulamentares de velocidade (LOPEZ-APARICIOS et al., 2020).  

 Como citado anteriormente, o CTB deu autonomia e responsabilidade aos municípios 

sobre a gestão do trânsito em suas respectivas jurisdições e, devido a esse ato discricionário, a 

cidade de São Paulo (em janeiro de 1998) aumentou as velocidades das marginais Pinheiros e 

Tietê, de 80 km/h para 90 km/h na pista da esquerda, e 60 km/h para 70 km/h na pista da direita 

(FOLGATO, 1998). A partir de 13 de outubro de 2010 ocorreu velocidade diferenciada entre 

veículos pesados e demais veículos na pista da esquerda, de 70 km/h e 90 km/h, 

respectivamente.  

 Quando ocorreu a redução dos limites de velocidade em 2015, na pista arterial da direita 

das marginais adotou-se a velocidade de 50 km/h, na pista da esquerda (VTR) 70 km/h para 

veículos leves e 60 km/h para veículos pesados e na pista central na Tietê (C) 60 km/h. Essas 

velocidades estão exemplificadas na Figura 12.  

 

Figura 12 - Variação no limite máximo de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Engenharia de Tráfego (2021). 

Notas: 

VTR - Via de Trânsito Rápido      AD  -  Arterial faixa da Direita                  

AED - Arterial Exceto faixa da Direita    C -      pista central 
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 A pista da direita está dividida em duas faixas, Arterial Exceto faixa da Direita (AED) 

e Arterial faixa da Direita (AD) devido aos diferentes limites de velocidade. Após 18 meses 

ocorreu aumento da velocidade em toda a extensão da Marginal Tietê, e ao redor em 80% na 

extensão da Marginal Pinheiros, para 60 km/h na AED, com exceção da AD, que se manteve 

em 50 km/h; a velocidade na pista da esquerda aumentou para 90 km/h para os veículos leves, 

mantendo-se em 60 km/h para os veículos pesados e aumentou para 70 km/h na pista central 

para veículos leves e 60 km/h para veículos pesados.  

 

4.2 FORNECIMENTO DE DADOS (RADARES, POLUENTES E METEREOLÓGICOS) 

 

 Os dados de radares foram fornecidos pela CET-SP, os dados de concentração de 

poluentes (MP10, MP2.5, NO2, NOx, SO2 e CO)  e meteorológicos com exceção do índice de 

precipitação de chuva foram extraídos do sistema QUALAR Qualidade do Ar da CETESB, 

disponível em: https://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/home e os dados sobre índice de 

precipitação de chuvas, foram fornecidos pela estação meteorológica do (IAG/USP), localizada 

no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, bairro da Água Funda, Capital, São Paulo, latitude 

23,6512ºS e longitude 46,6224ºW e altitude de 799,2 metros (INSTITUTO DE 

ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, 2015).  

 Os dados de radares fornecidos possuem informação sobre o tipo de veículo (caminhão, 

ônibus, automóvel e motocicleta), com velocidades instantâneas, horários e volumes dos 

veículos, quantidade de faixas fiscalizadas por cada radar e a sua data de deflagração após 

publicação no Diário Oficial do Município.  Os dados brutos de radares são fornecidos 

individualizados por tipo de veículo, com a sua respectiva velocidade e foi utilizado, como 

citado anteriormente a velocidade média do ponto, ou seja, somaram-se as quantidades de 

veículos por tipo e suas respectivas velocidades e foram calculadas as médias e reunidos como 

dados horários. 

 Os radares na Marginal Tietê estão localizados na pista da esquerda VTR, sendo que no 

sentido Castelo Branco-Ayrton Senna (CB/AS) existem 5 faixas de rolamento, e no sentido 

contrário (AS/CB), 4 faixas. Para se estimar a largura da via foi utilizado o Software AutoCad 

(AUTODESK, 2009), medindo 14 e 18 metros, respectivamente. Na Marginal Pinheiros os 

radares estão localizados na pista da esquerda VTR, no sentido Interlagos-Castelo Branco 

(IT/CB) existem 5 faixas de rolamento e no sentido contrário (CB/IT) 8 faixas, e as larguras da 

via são de 14 e 25 m, respectivamente.  

https://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/home
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 No Quadro 8 estão os códigos dos radares, sendo 4 radares na Marginal Tietê e 6 radares 

na Marginal Pinheiros. 

 

Quadro 8 - Radares utilizados no estudo, localizados nas marginais Pinheiros e Tietê 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Engenharia de Tráfego (2021). 

Notas:  

CodLog = Código de Logradouro   QFF = Quantidade faixas fiscalizadas  

T. Equipto. =Tipo de Equipamento   DP= data de publicação 

 AS=Ayrton Senna       CB = Castelo Branco IT = Interlagos 

 

 Os dados de concentração de poluentes (Quadro 9) foram extraídos de duas estações de 

monitoramento escolhidas devido à proximidade dos radares, sendo estações com configuração 

de rede automática. A primeira estação está localizada na Marginal Tietê, dentro do centro de 

treinamento da Polícia Militar, já a segunda estação dista próximo de 200 metros da Marginal 

Pinheiros.  

  

Quadro 9 – Estações de monitoramento automáticas da CETESB utilizadas no estudo 

 

Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2020). 

 

 As estações de monitoramento descritas no Quadro 9 são classificadas de acordo com a 

representatividade espacial, que levam em consideração a distância entre as vias e o volume de 

tráfego de veículos. As duas estações de monitoramento são classificadas como abrangência de 

Marginal Radar Sentido Referência CodLog. Lote QFF D.P. T.Equipto.Fixo

6940 67m a menos

6941 do km 2 Grupo C

6943 240m a mais

6944 do km 1,5 Grupo C

2699 15m da Ponte

2785 Eusébio Matoso ... 29/05/2015 Grupo A

2731

2765

2766 214m a mais

2767 R. Bento Frias ... 05/07/2016 Grupo C

5

13

P

i

n

h

e

i

r

o

s

IT/CB

CB/IT

7

7

01/07/2016

15/01/2016

AS/CB

CB/AS

T

i

e

t

ê

332.348

124.362

1

1

4

4

EST. UGRHI COORD. ENDEREÇO CLASSIF. DISTÂNCIA DA

ALTO TIETÊ (UTM)  VIA PRINCIPAL

Marg. Tietê - 23 k 354930 Av. Embaixador Macedo Soares, 12289 MICRO 13m. Marginal Tietê

Pte. dos Remédios 7397976 Vila Leopoldina, São Paulo

Marg. Pinheiros 23 k 326324 Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 MICRO 7 m. Av. Prof. Fre-

7393337 CETESB, Alto de Pinheiros, São Paulo derico Hermann Jr.
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microescala em relação à representação espacial de áreas de dimensão de poucos metros até 

100 metros (SÃO PAULO, 2013 apud COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2016). 

 Nas Figuras 13 e 14 estão representadas a localização dos radares na VTR na pista da 

esquerda em ambos os sentidos das marginais, e as estações de monitoramento da qualidade do 

ar, que distam entorno de 700 m (Marginal Tietê) e 1100 m (Marginal Pinheiros) dos radares.  

 

Figura 13 - Localização dos radares CET-SP e Estação da CETESB na Marginal Tietê 

 

 

Fonte: Google Earth (2021a). 
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Figura 14 - Localização dos radares CET-SP e Estação da CETESB na Marginal Pinheiros 

 

 

Fonte: Google Earth (2021b). 

 

 Para a análise da concentração de poluentes foi utilizado o pacote OPENAIR, disponível 

no programa R (CARSLAW; ROPKINS, 2012; CARSLAW, 2012, 2019a, 2019b). O intervalo 

analisado foi entre 2015 e 2018, compreendendo o período que houve a redução de velocidade, 

ocorrida em 20/07/2015, e quando ocorreu o aumento da velocidade em 25/01/2017, 

envolvendo uma análise de no mínimo de 06 meses após o aumento da velocidade, ou seja, 

considerou-se nesse período que “os motoristas já estavam acostumados com a nova 

regulamentação”, de acordo com a nota técnica nº 220 (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO, 2012). 

 

4.3 SINISTROS DE TRÂNSITO 

 

 Para o estudo dos acidentes de trânsito foram analisados dados no período entre 2010 e 

2020, com objetivo de compreender a Década de Ações Seguras no Trânsito da OMS. As 

informações sobre acidentes de trânsito, que resultaram em feridos e vítimas fatais, foram 

levantadas junto aos relatórios sobre acidentes de trânsito da CET-SP (COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2015, 2016c, 2017b, 2018, 

2019, 2020), disponíveis no sítio da internet (http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-

http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-corporativos.aspx
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corporativos.aspx). Referente aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, foram fornecidos 

pela CET-SP, visto que, os relatórios não tinham informações sobre o número de feridos nesse 

período. Foram realizadas análises estatísticas em dois cenários, primeiro fazendo a 

comparação dos dados de acidentes com feridos e fatais nas marginais Pinheiros e Tietê, e um 

segundo comparando os dados de acidentes ocorridos nas “demais vias” (Tabela 1), sob 

responsabilidade municipal, calculados através de média entre as 40 vias, com a média das 

marginais Pinheiros e Tietê. 

    

Tabela 1 - Vias que concentraram 40% dos acidentes fatais em 2019 na cidade de São Paulo 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Engenharia de Tráfego (2021). 

Notas: 

* R – Radares Le – Lombadas existentes  1 – Google Maps  ... Dado numérico não disponível 

Total Extensão
1 Data Velocidade Velocidade

Acidentes Óbitos (m) redução antiga (km/h) atual (km/h)

3 Av. do Estado 16 17 9200 24/09/2015 60 50 9 0

4 Av. Sapopemba 14 14 4300 23/11/2015 60 50 7 36

8 Av. Sen. Teotônio Vilela 10 10 9000 21/08/2015 60 50 11 10

9 Av. Jacú Pêssego 9 12 13000 26/07/2015 70/60/80 50 16 2

12 Rua Dr. Assis Ribeiro 8 8 11000 08/12/2015 60 50 6 11

13 Es. de Itap da Serra 7 8 9500 04/09/2015 60 50 9 0

14 Es. do Imperador 7 7 3700 30/11/2015 60 50 1 1

16 Av. Atlântica 7 7 6600 24/09/2015 60 50 6 16

17 Av. Ragueb Chohfi 7 7 6700 25/11/2015 60 50 6 8

18 Av. Interlagos 7 7 7500 28/08/2015 60 50 6 1

19 Es. do Campo Limpo 6 6 3500 14/08/2015 60 50 9 4

20 Av. R. P. de Magalhães 6 6 17000 17/12/2015 60 50 11 7

22 Av. Guarapiranga 6 6 5800 18/08/2015 60 50 3 16

23 Av. Alcântara Machado 5 5 4800 09/09/2015 60 50 7 0

25 Av. Carlos Lacerda 4 4 3200 Nd nd nd 1 16

26 Av. Prof. F. Morato 4 4 6400 16/10/2015 60 50 5 0

27 Av. Aricanduva 4 4 11500 08/08/2015 60 50 14 0

28 Av. Cupecê 4 4 5200 27/10/2015 60 50 4 12

29 Av. São João 4 4 2000 20/08/2015 60 50 2 0

30 Av. Dona Belmira Marin 4 4 6700 07/06/2014 nd 50 6 6

31 Av. São Miguel 4 4 9600 02/12/2015 60 50 6 0

32 Av. Yervant Kissajikian 4 4 4000 Nd nd nd 0 20

33 Av. Itaquera 4 4 8500 Nd nd nd 0 5

34 Av. Salim Farah Maluf 4 4 6300 07/09/2015 60 50 9 0

35 Av. João Dias 4 4 3700 23/11/2015 60 50 2 1

36 Av. Vila Ema 4 4 6100 Nd nd nd 1 0

37 Rua M A Lopes Azevedo 3 4 4300 Nd nd nd 1 12

38 Es. da Colônia 3 4 1620 Nd nd nd 0 12

39 Av. Vinte e três de maio 3 3 5600 28/08/2015 70 60 4 0

40 Av. Dep. C. Sampaio 3 3 7500 03/09/2015 nd 50 0 10

42 Es. do Alvarenga 3 3 6600 17/12/2015 60 50 2 4

43 Av. dos Bandeirantes 3 3 6000 31/08/2015 nd nd 9 0

44 Av. José Pinheiro Borges 3 3 1800 09/09/2015 60 50 10 0

45 Es. de Parelheiros 3 3 6500 18/04/2008 50 2 11

46 Es. Pirajussara 2 4 2000 Nd nd nd 1 4

47 Av. Dr. F. Mesquita 2 3 3000 07/07/2015 60 50 1 0

48 Av. Imirim 2 3 2300 Nd nd nd 3 0

49 Rua Inácio Monteiro 2 3 4900 Nd nd nd 0 27

50 Av. Parada Pinto 2 3 3700 05/12/2014 nd 50 1 0

51 Av. Itaberaba 2 3 5200 Nd nd nd 0 3

N Logradouro R Le

http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-corporativos.aspx
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 No ano de 2019 ocorreram 758 acidentes de trânsito fatais, sendo que 51 vias da capital 

paulista concentraram ao redor de 40% dessas ocorrências (COMPANHIA DE ENGENHARIA 

DE TRÁFEGO DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2019). Porém, 9 vias foram excluídas da 

análise, por se tratar de rodovias que não estão sob a responsabilidade municipal, e 2 vias que 

são as marginais Pinheiros e Tietê, que foram interpretadas em separado, restando 40 vias que 

foram nomeadas “demais vias”. Na primeira coluna da Tabela 1 é representado o número N em 

ordem decrescente de ocorrências de vítimas fatais, faltando as posições de ranking 1º, 5º, 6º, 

10º, 11º, 15º, 21º, 24º e 41º, por se tratar de rodovias e as posições 2º e 7º por se serem das 

marginais Tietê e Pinheiros, respectivamente. 

 O total de acidentes, extensão da via, data da alteração da velocidade, velocidades 

regulamentares antigas e atuais, além do número de radares existentes e lombadas físicas em 

cada via, foram fornecidos pela CET-SP. As lombadas físicas são dispositivos auxiliares de 

segurança, utilizados com o objetivo de reduzir a velocidade para 20 km/h ou 30 km/h, na 

aproximação desses, a Resolução do Conselho Nacional do Trânsito nº 600 de 2016, estabelece 

os critérios para a sua utilização.  

 Observa-se na Tabela 1 que essas vias juntas possuem ao redor de 246 km de extensão, 

19 vias possuem radares e lombadas (47,5%), 15 vias somente radar (37,5%) e em 6 vias 

somente lombada (15%), sendo que as velocidades foram reduzidas para 50 km/h em meados 

de 2015, com exceção da Avenida Vinte e Três de Maio, onde a velocidade regulamentar foi 

reduzida para 60 km/h. 

   

4.4 VELOCIDADE RECOMENDADA 

 

 Com o objetivo de criar uma metodologia ao determinar a velocidade regulamentar em 

vias, o que leva em consideração critérios de fluxo de veículos e de segurança, foi desenvolvido 

um programa denominado USLIMITS2, derivado do sistema USLIMITS, originalmente 

desenvolvido pelo Australian Road Research Board, que vem utilizando esse sistema desde 

1980, para a Federal Highway Administration dos Estados Unidos (SRINIVASAN et al., 2006). 

 O USLIMITS2 passou por adaptação realizada por especialistas, engenheiros de tráfego 

e pesquisadores de diferentes partes nos Estados Unidos. Porém, os limites de velocidade não 

atendidos pelo sistema são: limites temporários como zonas de trabalhos e escolas, e limites de 

velocidades variáveis com base no tráfego, clima e outras condições (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2017). 
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 No Brasil, conforme Quadro 10, quando não há a informação do limite de velocidade, 

os limites de velocidade são de acordo com a localização da via, que pode ser: rural, urbano e 

a sua classificação viária, portanto, podem ocorrer limites de velocidades superiores a esses, 

porém, devem estar sinalizados.  

 

Quadro 10 - Limites de velocidade no Brasil 

           

  Via urbana Via rural  

Veículos 

Trânsito 

rápido Arterial Coletora Local 

Estrada e 

rodovia 

Todos os tipos 80 km/h 

60 

km/h 40 km/h 

30 

km/h .. 

Automóveis, camionetas e motocicletas .. .. .. .. 110 km/h 

Ônibus e micro-ônibus .. .. .. ..   90 km/h 

Demais  .. .. .. ..   80 km/h 

      
Fonte: Brasil (1997). 

Notas:  

... Não se aplica dado numérico 

 

 Os dados necessários para o programa USLIMTS2 variam de acordo com o tipo de rota 

desenvolvimento da área, subdivisão e vizinhança da via, como residencial coletor ou arterial, 

avenida comercial, porém, serão destacados somente os tipos correspondentes aos das 

marginais Pinheiros e Tietê, que é o tipo autoestrada de acesso limitado.  

 A seção de estrada na área desenvolvida é quando a paisagem atual substituiu a original 

(natureza), sendo que o acesso não é restrito, com velocidades geralmente entre 25 e 50 mph 

(entre 40 e 80km/h), dependendo do desenho geométrico da instalação (FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION, 2017). Portanto, as marginais pelas características ao entorno, estão 

localizadas em área desenvolvida. 

 As variáveis para o tipo de autoestrada de acesso limitado nos casos das marginais, são 

as alças de acesso entre a pista da direta e esquerda. Os dados necessários para o programa 

USLIMITS2 estão descritos abaixo: 

↘ Velocidade 85 percentil citado anteriormente, é calculada a velocidade média diária 

sobre os veículos que transitaram em um dia semana; 

↘ Velocidade 50 percentil, descartam-se as velocidades superiores aos 50% e calcula-se a 

velocidade média diária sobre os veículos que transitaram em um dia da semana; 

↘ A diferença entre o 85 e o 50 percentil deve ser inferior em 15 mph, ou seja, 24 km/h; 
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↘ Presença/ausência de alinhamento adverso, incluindo características da estrada com 

alinhamentos verticais e/ou horizontais, que diferem significativamente do alinhamento da 

estrada em geral, esses segmentos adversos possuem distância de visão ruim, curvas reversas, 

e outros recursos, como larguras de pavimento estreitas e acostamentos que reduzem as 

velocidades de operação abaixo do limite de velocidade em geral para acesso; 

↘ Volume de tráfego médio diário anual; 

↘ Limite de velocidade da via; 

↘ Tipo de relevo no plano, visto que as marginais estão adjacentes a margens de rio, onde 

as distâncias de visão geralmente são longas, sendo que as inclinações máximas são 

normalmente inferiores a 3% nesse tipo de terreno; 

↘ A seção em questão possui transição para uma rodovia de acesso não limitado? No caso 

de estudo, em ambas as situações a resposta é “sim”; 

↘ Número de intercâmbios nesta seção (alças de acesso). 

↘ Dados estatísticos de acidentes: são recomendados 03 anos de análises, com dados sobre 

acidentes sem vítimas, acidentes com vítimas feridas e fatais. Esses dados são necessários para 

a via em estudo, que serão comparados com dados de uma via similar, ou seja, comparação 

entre as marginais. 

 O programa USLIMITS2 possui banco de dados de acidentes de trânsito, denominado 

Sistema de Informação de Segurança Rodoviária, sigla em inglês HSIS, com índices de 

acidentes e lesões nos últimos 3 anos em cinco estados norte americano: California (2009-

2011), Minnesota (2010-2012), Carolina do Norte (2011-2013), Ohio (2010-2012) e 

Washington (2010-2012). 

 Caso não haja informação sobre dados de acidentes em uma via similar, o programa 

utiliza o banco de dados HSIS para comparar e calcular os índices de acidentes e de lesão. Foi 

rodado o programa com dados das marginais para se estimar qual seria a velocidade recomenda 

para veículos leves na VTR. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DADOS METEREOLÓGICOS 

 

 O total de chuvas acumulado foi de 1829,4mm, 1547,5mm, 1648,80mm, referente aos 

anos de 2015 a 2017 respectivamente, sendo classificado como anos chuvosos, visto que 

ficaram acima da média climatológica de 1407,9mm, calculada de 1933 a 2015; o ano de 2018 

registrou queda na precipitação para 1133,4mm (INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 

GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

2015).   

 Na Figura 15 está representada a média mensal de precipitação de chuva entre os anos 

de 2015 e 2018. Observa-se que nos meses de inverno, ocorre menos precipitação. Também 

está representada a média da temperatura máxima mensal, com pico registrado em fevereiro de 

2017 com o registro de 30,79ºC. 

 

Figura 15 - Média mensal do índice de precipitação de chuva e média mensal da temperatura máxima entre os anos 

2015 e 2018. 

 

Fonte: Adaptado do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Unidade de São Paulo (2021). 
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 Nas Figuras 16 e 17 estão representadas as rosas dos ventos, mostrando a velocidade e 

a direção predominante do vento, os círculos em cinza demonstram em % a frequência. 

Observa-se que a direção predominante dos ventos na Estação Pinheiros (Figura 16) é de Sul, 

entre 2015 e 2017, e Sudeste no ano de 2018; para a Estação Tietê a direção predominante dos 

ventos é similar para todo o período com ventos do quadrante SE. 

 

Figura 16 - Rosa dos ventos para a Estação Pinheiros entre 2015 e 2018 

 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Em relação à média anual da velocidade do vento, essas são menores na Estação 

Pinheiros, variando entre 1,66 m/s e 1,77 m/s, e na Estação Tietê entre 2,1 m/s e 2,2 m/s. 

 

Figura 17 - Rosa dos ventos para Estação Tietê entre 2015 e 2018

 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 
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5.2 CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES 

  

 Na poluição do ar a variação do poluente por hora e dia da semana revela informações 

importantes referente as possíveis fontes (CARSLAW, 2019). Como os dados provém de duas 

estações da CETESB próximas as marginais, permitem interpretação em conjunto das Figuras 

18 a 22, visto que são perfis de concentrações de poluentes característicos do trânsito de 

veículos. As Figuras superiores exibem as concentrações médias para cada hora do dia em cada 

dia da semana. As inferiores mostram três conjuntos de informações com uma visão geral de 

como as concentrações variam por hora, mês e dia da semana, respectivamente: média da 

concentração para cada hora do dia durante o período, média mensal com um intervalo de 

confiança de 95% e por último a média diária para cada dia da semana. 

 As estações das marginais possuem em comum dados para os poluentes NOx, MP10, 

MP2,5 e CO (Figuras 18 a 21, respectivamente), e para o SO2 somente existem dados na Estação 

Tietê (Figura 22); para este poluente foram removidos os dados referentes às 5 h, devido ao 

equipamento de medição fazer calibração neste horário. Observam-se concentrações com 

padrões diários de acordo com os dias da semana, sendo menores aos finais de semana. As 

concentrações da Marginal Pinheiros são menores do que as da Marginal Tietê, com exceção 

da média mensal do CO nos meses de junho e julho (Figura 21). 

 

Figura 18 - Perfil de concentração NOx nas estações Pinheiros e Tietê entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 
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Figura 19 - Perfil de concentração MP10 nas estações Pinheiros e Tietê entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado do Estado de São Paulo (2021). 

 

Figura 20 - Perfil de concentração MP2,5 nas estações Pinheiros e Tietê entre 2015 e 2018

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 
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Figura 21 - Perfil de concentração de CO nas estações Pinheiros e Tietê entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

Figura 22 - Perfil de concentração de SO2 na Estação Tietê entre 2015 e 2018 

 
Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Observa-se na média horária que os picos de concentração ocorrem entre 6 h e 12 h para 

NOx (Figura 18), CO (Figura 21) e SO2 (Figura 22), sendo que os maiores volumes de trânsito 
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de veículos ocorrem entre 6 h e 20 h. Para o MP2,5 os maiores picos ocorrem entre 22 h e 6 h 

(Figura 20) e o MP10 possui 4 picos de acordo com a hora do dia (Figura 19). Na média mensal 

e horária, observam-se para todos os poluentes analisados, maiores concentrações no inverno e 

as menores concentrações ocorrem aos finais de semana. Uma possível explicação para os picos 

do MP em diferentes horários é que esse poluente possui diferentes fontes (além dos veículos), 

o que pode influenciar as altas concentrações fora dos horários de pico de tráfego. 

 Na análise das Figuras 23 e 24 tem como objetivo de verificar a disposnibilidade de 

dados no período de 2015 a 2018. A Figura 23 permitiu identificar que para o período entre 

2015 e 2018 estão faltando 38,9% dos dados de MP2,5 e 44,5% de MP10, principalmente para o 

ano de 2016 (vermelho).  Por este motivo não será considerado a análise do material particulado 

fino com os de volume de veículos na Marginal Pinheiros. 

 

Figura 23 - Disponibiliade de dados para CO, MP2.5, MP10 e NOx na Estação Pinheiros entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

Notas:  

Azul: presença de dados;  

Vermelho: ausência de dados; 

Amarelo claro: média diária em escala para cobrir a faixa nos dados de zero ao valor máximo, os valores são 

indicativos de uma tendência geral, em vez de transmitir informações qualitativas (por esse motivo não há escala); 

Para cada poluente, são fornecidas as estatísticas resumidas; 

Números em fonte verde é a captura de dados anual 
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 Na Figura 24 são analisados os mesmos poluentes com exceção do SO2, disponível 

somente para a Estação Tietê. Observa-se que a disponibilidade de dados é constante para todo 

o período, permitindo utilizar os poluentes CO, NOx, SO2, MP2.5 e MP10 para comparação com 

os dados de radares. 

 

Figura 24 - Disponibilidade de dados para CO, NOx, SO2, MP2.5 e MP10 na Estação Tietê entre 2015 e 2018  

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

Notas:  

Azul: presença de dados;  

Vermelho: ausência de dados; 

Amarelo claro: média diária em escala para cobrir a faixa nos dados de zero ao valor máximo, os valores são 

indicativos de uma tendência geral, em vez de transmitir informações qualitativas (por esse motivo não há escala); 

Para cada poluente, são fornecidas as estatísticas resumidas; 

Números em fonte verde é a captura de dados anual 

 

 Nos próximos gráficos foi avaliado se as concentrações de MP10, MP2,5, NOx, SO2 e 

CO, estão dentro dos limites legais de concentração do ar estipulados na Resolução CONAMA 

nº 491 de 19 de novembro de 2018 e no Decreto Estadual nº 59 de 23/04/2013, no qual o único 

poluente que é divergente entre essas leis é o SO2 (Quadro 4), sendo esses limites destacados 

como linha tracejada horizontal. Na Figura 25 é analisada a média diária do MP10, MP2,5, CO e 

NOx (limite não previsto na regulamentação) na Estação Pinheiros. Observa-se que o limite só 

foi ultrapassado para o MP2,5 em 26 de setembro de 2015, uma sexta-feira. 
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Figura 25 - Média diária da concentração de MP10, MP2,5, CO e NOx na Estação Pinheiros, entre 2015 e 2018 

 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 26 são analisadas as concentrações de MP10, MP2,5, CO, NOx e SO2. Observa-

se que o limite foi ultrapassado no dia 30 de agosto de 2016 para o MP10, uma terça-feira; e dois 

dias para MP2,5, em 30 de setembro de 2015 (quarta-feira) e 15 de julho de 2018 (domingo).  
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Figura 26 - Média diária da concentração de MP10, MP2,5, CO, NOx e SO2 na Estação Tietê, entre 2015 e 2018. 
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Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Devido à falta de dados disponíveis para o período entre 2015 e 2018 na estação 

Pinheiros para o MP10 e MP2,5, foi verificada a possibilidade de utilizar dados da estação USP-

IPEN devido à proximidade das marginais. Porém, a Figura 27 demonstra que a baixa 

correlação de Pearson impossibilitou essa alternativa. Portanto, as análises entre os dados de 

veículos e poluentes para a estação Pinheiros foram somente interpretadas para os poluentes 

NOx e CO. 
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Figura 27 - Correlação entre a concentração de MP2,5 na Estação Pinheiros e na Estação USP-IPEN (MP2,5i) em 

2018 

 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

5.3 DADOS DE RADARES 

 

 Os radares da Marginal Pinheiros no sentido CB foram deflagrados no dia 29/05/2015 

e no sentido IT em 05/07/2016, isso significa que foram publicados no Diário Oficial do 

Município de São Paulo o funcionamento a partir dessas datas.  

 A Marginal Pinheiros no sentido CB possui cinco faixas de rolamento, e o número 

máximo de carros por hora foi de 224.401 veículos. No sentido oposto, a marginal possui 13 

faixas de rolamento e o registro máximo por hora de carros foi de 12.414, ou seja, no sentido 

anterior o volume foi 20 vezes maior, significando possíveis “outliers”. Devido a este motivo, 

foram excluídos 5% dos maiores valores da quantidade de carros por hora caindo para 7700 

veículos por hora. 

 Nas Figuras 28 e 29 é demonstrada a média horária de veículos e destacada a data que 

ocorreu aumento de velocidade no dia 25 de janeiro de 2017. Observa-se que em geral a média 

horária de carros está entre 4000 e 7700 por hora, caminhões entorno de 300 por hora e ônibus 

entre 200 e 400 por hora, na Marginal Pinheiros sentido CB. 
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Figura 28 - Média horária de veículos na Marginal Pinheiros sentido Castelo Branco no período entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

Figura 29 - Média horária de veículos na Marginal Pinheiros sentido Interlagos no período entre 2015 e 2018

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 
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 Pela Figura 29, no sentido Interlagos, observa-se que em geral a média horária de carros 

está ao redor de 10000 por hora, caminhões entorno de 200 por hora, ônibus entre 200 e 300 

por hora e entorno de 300 motos por hora. 

 Na Marginal Tietê no sentido CB, os radares foram deflagrados em 01/07/2016 e no 

sentido AS em 15/01/2016, ambas as vias possuem sete faixas de rolamento.  

 Na Figura 30 observa-se mais dados faltantes do que na Figura 31, porém os volumes 

de veículos são similares, com média horária de carros ao redor de 4000, 250 caminhões, 50 

ônibus e 20 motos. 

 

Figura 30 - Média horária de veículos na Marginal Tietê sentido Castelo Branco no período entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 
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Figura 31-Média horária de veículos na Marginal Tietê sentido Ayrton Senna Branco no período entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Marginal Tietê é proibido o trânsito de motocicletas desde 16/08/2010 e na Marginal 

Pinheiros é proibido desde 20/05/2019, portanto, fora do período de estudo. Por esse motivo na 

Marginal Pinheiros sentido Interlagos a média horária de motos é ao redor de 600 e na Marginal 

Tietê ao redor de 20 motos.  

 

Tabela 2 - Resumo estatístico dos dados de radares, média horária anual 

 

“continua” 

Ano Tipo de veículo Marginal Sentido Captura de dados mínimo máximo média mediana ic
1
 95% Deflagração

Carro Pinheiros CB 53,7% 1 7699 3662 3384 7427

Caminhão Pinheiros CB 51,4% 1 658 85 56 247

Ônibus Pinheiros CB 53,6% 1 415 88 77 210

Moto Pinheiros CB ... ... ... ... ... ...

2

9

/

0

5

/

2

0

1

5

20
15

Carro Pinheiros CB 93,4% 1 7698 4384 4783 7436

Caminhão Pinheiros CB 88,5% 1 348 92 78 227

Ônibus Pinheiros CB 91,3% 1 464 100 91 222

Moto Pinheiros CB ... ... ... ... ... ...

2

9

/

0

5

/

2

0

1

5

20
16

Carro Pinheiros CB 86,4% 1 7699 4186 4168 7478

Caminhão Pinheiros CB 82,4% 1 334 77 64 184

Ônibus Pinheiros CB 8520,0% 1 377 55 45 141

Moto Pinheiros CB ... ... ... ... ... ...

Carro Pinheiros CB 89,4% 1 7699 3829 3541 7487

Caminhão Pinheiros CB 84,4% 1 267 87 78 190

Ônibus Pinheiros CB 87,6% 1 271 49 41 126

Moto Pinheiros CB ... ... ... ... ... ....

2

9

/

0

5

/

2

0

1

5

20
17

20
18
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Tabela 2 - Resumo estatísticos dos dados de radares média horária anual 

“continuação” 

 

 
 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

Notas: 

... – dados não disponíveis 

CB – Castelo Branco 

AS – Ayrton Senna 

IT – Interlagos 

1 – Intervalo de confiança 

 

 

 Na tabela 2 foram reunidos todos os dados de radares com intervalo de confiança de 

95%, ou seja, é 95% confiante que o intervalo entre limite inferior e limite superior contenha o 

verdadeiro valor do parâmetro amostral.  

Ano Tipo de veículo Marginal Sentido Captura de dados mínimo máximo média mediana ic
1
 95% Deflagração

Carro Pinheiros IT 41,4% 11 12211 5820 6305 10194

Caminhão Pinheiros IT 39,9% 1 307 62 43 173

Ônibus Pinheiros IT 39,3% 1 263 40 29 120

Moto Pinheiros IT 37,8% 1 1056 186 86 62320
16

0

5

/

0

7

/

2

0

1

6

Carro Pinheiros IT 97,8% 32 12243 6388 7033 10846

Caminhão Pinheiros IT 95,5% 1 263 57 40 160

Ônibus Pinheiros IT 93,8% 1 240 39 30 121

Moto Pinheiros IT 92,6% 1 966 180 107 551

0

5

/

0

7

/

2

0

1

6

20
17

Carro Pinheiros IT 97,8% 1 12414 6180 6670 10913

Caminhão Pinheiros IT 96,1% 1 249 45 25 137

Ônibus Pinheiros IT 92,8% 1 224 32 22 107

Moto Pinheiros IT 95,2% 1 977 175 84 550

0

5

/

0

7

/

2

0

1

620
18

Carro Tietê CB 56,5% 1 3959 2275 2372 3581

Caminhão Tietê CB 50,7% 1 245 65 48 172

Ônibus Tietê CB 50,2% 1 76 17 16 34

Moto Tietê CB 49,3% 1 40 8 7 17

0

1

/

0

7

/

2

0

1

6

20
16

Carro Tietê CB 78,4% 15 4419 2298 2535 3583

Caminhão Tietê CB 72,6% 1 253 63 44 173

Ônibus Tietê CB 72,4% 1 128 17 17 34

Moto Tietê CB 70,4% 1 31 6 5 13

0

1

/

0

7

/

2

0

1

6

20
17

Carro Tietê CB 94,9% 38 4362 1993 2222 3045

Caminhão Tietê CB 94,7% 1 271 65 47 177

Ônibus Tietê CB 93,5% 1 70 16 15 31

Moto Tietê CB 89,8% 1 20 5 4 10

0

1

/

0

7

/

2

0

1

620
18

Carro Tietê AS 88,4% 1 4188 2267 2417 3631

Caminhão Tietê AS 82,8% 1 271 74 61 188

Ônibus Tietê AS 82,9% 1 159 22 19 50

Moto Tietê AS 81,1% 1 29 8 7 1620
16

1

5

/

0

1

/

2

0

1

6

Carro Tietê AS 97,7% 4 4419 2330 2518 3748

Caminhão Tietê AS 90,6% 1 335 89 75 217

Ônibus Tietê AS 90,6% 1 167 25 22 52

Moto Tietê AS 87,7% 1 26 6 5 1220
17

1

5

/

0

1

/

2

0

1

6

Carro Tietê AS 95,9% 8 4528 2533 2665 3963

Caminhão Tietê AS 95,7% 1 295 86 72 210

Ônibus Tietê AS 95,7% 1 127 23 20 49

Moto Tietê AS 92,7% 1 22 6 5 1220
18

1

5

/

0

1

/

2

0

1

6
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 Os dados de radares foram calculados e agrupados em V, D e F, para veículos de passeio, 

motocicletas, caminhões, ônibus e devido possuírem comprimentos (m) diferentes, foram 

utilizados fatores de equivalência, adotou-se 1 ucp (unidade de carro de passeio) para 

automóveis e motocicletas, 2 ucp para caminhões e 1,5 ucp para ônibus, com o objetivo de 

serem agrupados em duas categorias de veículos (leves e pesados) para as análises desses 

parâmetros. A categoria de veículos leves é majoritária, variando entre 84% e 99% do total do 

volume de veículos. 

 Nas Figuras 39 a 42, são estudadas as relações entre três variáveis: Velocidade (V) com 

grandeza física km/h, Densidade (D) veículos por km e faixa (vei/km/fx) e Fluxo (F) veículos 

por hora e faixa (vei/h/fx). Esses gráficos foram divididos em dois períodos de análise, e dois 

sentidos da via, representados nas figuras identificadas com as letras a,c,e, com velocidade 

reduzida entre 20 de julho de 2015 a 24 de janeiro de 2017, e as letras b,d,f, com aumento de 

velocidade entre 25 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018.  

 Na Figura 39 o resultado da média da interação entre V e D, é um valor entorno de 55 

km/h em (a) e de 50 km/h em (b); o resultado da relação entre S e F é a densidade crítica, que 

caracteriza os níveis de serviço que descrevem a proximidade entre os veículos e refletindo a 

facilidade e liberdade de manobra em uma corrente de tráfego.  

 A densidade crítica em (c) ocorre entorno de 1900 vei/h/fx a uma velocidade ao redor 

de 40 km/h, em (d) a densidade crítica ocorre entorno de 1900 vei/h/fx a uma velocidade ao 

redor de 35 km/h; para a relação entre F e D, o resultado é a velocidade crítica, ou seja, uma 

velocidade acima desta contribui para saturação da via, formando uma parábola com formato 

“U” invertido. Em (e) essa capacidade é entorno de 1900 vei/h/fx, com uma D ao redor de 40 

vei/km/fx, em (f) entorno de 1900 vei/h/fx e D ao redor de 45 vei/km/fx. 

 Na análise qualitativa da Figura 32, comparando os dois grupos (a,c,e) com (b,d,f) há 

mais episódios de saturação da via confirmados pelas figuras geométricas maiores no segundo 

grupo, após o aumento da velocidade, significando mais episódios de saturação da via, ou seja, 

congestionamento. Os radares na Marginal Pinheiros sentido CB entraram em operação no dia 

29/05/2015, o período selecionado foi entre 29/05/2015 a 24/01/2017 para velocidade reduzida 

(a,c,e) e entre 25/01/2017 a 31/12/2018 para velocidade maior (b,d,f), com período amostral de 

611 dias em cada grupo. 
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Figura 32 - Marginal Pinheiros sentido CB, relações entre (V e D), (V e F) e (F e D), entre 29/05/2015 e 31/12/2018 
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Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 33 o resultado da média da interação entre V e D, valor entorno de 45 km/h 

em (a) e entorno de 45 km/h em (b); a análise entre V e F resulta na densidade crítica em (c), 

ocorre entorno de 1600 vei/h/fx a uma velocidade ao redor de 40 km/h, e em (d) a densidade 

crítica ocorre entorno de 1600 vei/h/fx a uma velocidade ao redor de 45 km/h. Para o resultado 

da relação entre F e D, em (e) essa capacidade é entorno de 1600 vei/h/fx, com uma D ao redor 

de 35 vei/km/fx, em (f)  entorno de 1600 vei/h/fx e D ao redor de 40 vei/km/fx, quanto maior 

D menor é a distância entre os veículos e consequentemente menor a velocidade. 

  A análise qualitativa da Figura 33, comparando os dois grupos (a,c,e) com (b,d,f) há 

mais episódios de saturação da via confirmados pelas figuras geométricas maiores no segundo 

grupo, significando mais congestionamento. Os radares na Marginal Pinheiros sentido IT 

entraram em operação no dia 05/07/2016, o período selecionado foi entre 05/07/2016 a 

24/01/2017 para velocidade reduzida (a,c,e) e entre 25/01/2017 a 16/08/2017 para velocidade 

maior (b,d,f), com período amostral de 203 dias em cada grupo. 
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Figura 33 - Marginal Pinheiros sentido IT, relações entre (V e D), (V e F) e (F e D), entre 05/07/2016 e 16/08/2017
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Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 34 o resultado da média da interação entre V e D, valor entorno de 45 km/h 

em (a) e entorno de 55 km/h em (b), existem alguns “outliers” em (a). A análise entre V e F 

resulta na densidade crítica em (c) ocorre entorno de 1050 vei/h/fx a uma velocidade ao redor 

de 45 km/h, em (d) a densidade crítica ocorre entorno de 1050 vei/h/fx a uma velocidade ao 

redor de 55 km/h. Para o resultado da relação entre F e D, em (e) essa capacidade é entorno de 

1100 vei/h/fx, com uma D ao redor de 12 vei/km/fx, e em (f)  entorno de 1100 vei/h/fx e D ao 

redor de 15 vei/km/fx, quanto maior D menor é a distância entre os veículos e 

consequentemente menor a velocidade.  

 Na análise qualitativa da Figura 34, comparando os dois grupos (a,c,e) com (b,d,f) 

ocorrem mais episódios de saturação da via confirmados pelas figuras geométricas maiores no 

segundo grupo, significando mais congestionamento. Os radares na Marginal Tietê sentido CB 

entraram em operação no dia 01/07/2016, o período selecionado foi entre 01/07/2016 a 

24/01/2017 para velocidade reduzida (a,c,e) e entre 25/01/2017 a 28/07/2017 para velocidade 

maior (b,d,f), com período amostral de 184 dias em cada grupo. 
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Figura 34 - Marginal Tietê sentido CB, relações entre (V e D), (V e F) e (F e D), entre 01/07/2016 e 28/07/2017 
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Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 35 o resultado da média da interação entre V e D, não permite uma 

interpretação para comparar (a) e (b). A análise entre V e F resulta na densidade crítica em (c) 

ocorrendo entorno de 850 vei/h/fx a uma velocidade ao redor de 45 km/h; em (d) a densidade 

crítica ocorre entorno de 950 vei/h/fx, a uma velocidade ao redor de 55 km/h; o resultado da 

relação entre F e D não permitiu uma interpretação para comparar (e) e (f). A análise qualitativa 

da nesta Figura 35 não permitiu comparar as figuras geométricas entre (a, e) e (b, f), porém, na 

comparação entre (c) e (d) há mais episódios de saturação da via confirmados pelas figuras 

geométricas maiores no segundo grupo, significando mais saturação da via, ou seja, 

congestionamento. Os radares na Marginal Tietê sentido AS entraram em operação no dia 

15/01/2016, o período selecionado foi entre 15/01/2016 a 24/01/2017 para velocidade reduzida 

(a,c,e) e entre 25/01/2017 a 04/02/2018 para velocidade maior (b,d,f), com período amostral de 

375 dias em cada grupo. 
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Figura 35 - Marginal Tietê sentido AS, relações entre (V e D), (V e F) e (F e D), entre 29/05/2015 e 31/12/2018 
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Fonte: Adaptado de Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Importante salientar que as análises das Figuras 32 a 35, em uma abordagem qualitativa, 

é possível afirmar que depois do aumento da velocidade (figuras b, d, f), ocorreu maior 

saturação do fluxo, isso significa mais episódios de congestionamento, ou seja, o trânsito antes 

do aumento de velocidade, era mais distribuído e fluido ao longo do dia. Uma análise 

quantitativa futura será realizada com objetivo de verificar se a capacidade da via foi alterada 

com o aumento da velocidade. 

 Como citado anteriormente, os veículos de passeio são a principal categoria e na análise 

das Figuras 36 a 39 são demonstrados os volumes de veículos por hora (unidade-ud/h) antes e 

depois do aumento de velocidade, observa-se que com velocidade maior o volume de veículos 

é ligeiramente maior. Na Figura 36, Marginal Pinheiros sentido CB, observa-se o pico de 

volume ao redor de 6000 veículos por hora, entre 6 h e 19 h. Na média horária por dia da semana 

o volume foi um pouco mais alto antes do aumento da velocidade, e por fim na média semanal, 

às segundas-feiras e aos finais de semana tem-se menor volume de veículos com velocidade 

reduzida.   
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Figura 36 - Quantidade de veículos de passeio por hora na Marginal Pinheiros sentido CB entre 29/05/2015 e 

31/12/2017 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021).   

 

 Na Figura 37, Marginal Pinheiros sentido IT, observa-se o pico do volume entre 6 h e 

19 h (com alguns picos nesse período), ao redor de 9000 veículos por hora; na média horária 

por dia da semana passaram mais veículos com velocidade aumentada; observa-se a mesma 

análise para a média horária e por fim na média semanal por dia da semana, menor volume com 

velocidade menor. Diferentemente do que ocorreu no sentido oposto dessa via, quando os 

resultados foram praticamente opostos a esses. 
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Figura 37 - Quantidade de veículos de passeio por hora na Marginal Pinheiros sentido IT entre 05/07/2016 e 

16/08/2017 

 
Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 38 na Marginal Tietê sentido AS, observa-se o pico de volume às 19 h, ao 

redor de 3300 veículos por hora; na média horária por dia da semana passaram ligeiramente 

mais veículos com velocidade aumentada; e pôr fim a média semanal por dia da semana também 

registrou menor volume de veículos com velocidade reduzida.   
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Figura 38 - Quantidade de veículos de passeio por hora na Marginal Tietê sentido AS entre15/01/2016 e 

04/02/2018 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

  

 Na Figura 39, Marginal Tietê sentido AS, observa-se o pico de volume entre 12 h e 18 

h, com valores ao redor de 3300 veículos por hora. Na média horária por dia da semana, o 

volume foi maior com a velocidade aumentada; observa-se na média horária entre 6 h e 10 h o 

maior volume com velocidade menor somente neste intervalo, nos demais horários é registrado 

maior volume com o aumento da velocidade. A média semanal por dia da semana registrou 

menor volume de veículos com velocidade reduzida.    
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Figura 39 - Quantidade de veículos de passeio por hora na Marginal Tietê sentido CB entre 01/07/2016 e 

28/07/2017 

 
 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

 

 

5.4 CORRELAÇÃO DE DADOS DE POLUENTES E RADARES 

 

 As Figuras 40 e 41 mostram a média mensal com linha de tendência em vermelho no 

período entre 2015 e 2018, a linha tracejada azul na vertical é a data em que ocorreu a redução 

de velocidade e a tracejada preta representa o aumento da velocidade nas marginais, com 

período amostral antes do aumento de 754 dias com após aumento em 706 dias.  

 Na Figura 40 são analisados os poluentes NOx (a) e CO (b) na Marginal Pinheiros. 

Observa-se que em (a) ocorreu redução praticamente linear em todo o período; em (b) observa-

se redução mais acentuada até 25/01/2017. Utilizando uma função para calcular de quanto 

foram essas variações, os resultados em (a) antes do aumento de velocidade mostraram redução 

(-1,74 µg/m3 por ano) e após o aumento em (-0,06 µg/m3 por ano), os resultados para (b) antes 

do aumento de velocidade ficaram em (-0,1 ppb por ano) e após o aumento em (0,01 ppb por 

ano). 
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Figura 40 - Tendência de NOx e CO na Marginal Pinheiros entre 2015 e 2018 

 

Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 41 são analisados os poluentes MP10 (a), MP2,5 (b), NOx (c), CO (d) e SO2 (e) 

na Marginal Tietê. Observa-se que em (a) ocorreu redução praticamente linear em todo o 

período, em (b) observa-se um comportamento cíclico de redução na concentração até 

25/01/2017 e aumento após essa data. Em (c) redução até a alteração da velocidade e após 

aumento, em (d) comportamento cíclico de tendência de redução com a diminuição de 

velocidade e períodos de aumento após essa alteração; em (e), observa-se forte redução quando 

houve alteração de velocidade com aumento de tendencia após essa data. Utilizando uma função 

para calcular de quanto foram essas variações, os resultados em (a) antes do aumento de 

velocidade ficaram em (-2,8 µg/m3 por ano) e após o aumento em (1,61 µg/m3 por ano); em (b) 

antes do aumento de velocidade ficaram em (-2,88 µg/m3 por ano) e após o aumento em (1,34 

µg/m3 por ano); em (c) antes do aumento de velocidade ficaram em (-6,44 µg/m3 por ano) e 

após o aumento em (-3,21 µg/m3 por ano); em (d) antes do aumento de velocidade ficaram em 

(-0,07 ppm por ano) e após o aumento em (-0,05 ppm por ano); em (f) antes do aumento de 

velocidade ficaram em (-0,23 µg/m3 por ano) e após o aumento em (0,13 µg/m3 por ano). 
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Figura 41 - Tendência de MP10, MP2,5, NOx, CO e SO2 na Marginal Tietê entre 2015 e 2018 
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Fonte: Adaptado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021). 

 

 Nas Figura 42 e 43 são mostradas as correlações de Pearson entre NOx e volume de 

caminhões e ônibus na Marginal Pinheiros sentido CB, respectivamente, no período entre 29 

de maio de 2015 a 24 de janeiro de 2017, (a) antes do aumento de velocidade, e no período 

entre 25 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018 após aumento de velocidade (b), 

compreendendo dois períodos amostrais de 611 dias.    

 Na Figura 42 é analisado a concentração de NOx e volume de caminhões entre 10 h e 

17 h (horário sem restrição para a categoria), e na Figura 43 é analisada a concentração de NOx 

e ônibus no período integral, ambas na Marginal Pinheiros sentido CB, observa-se que os 

valores das correlações de Pearson são muito baixos, porém as inclinações da reta são alteradas 

com a velocidade aumentada, indicando tendência de aumento na concentração de NOx. 
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Figura 42 - Correlação entre NOx e caminhões na Marginal Pinheiros sentido CB, entre 10 h e 17 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

Figura 43 – Correlação entre NOx e ônibus na Marginal Pinheiros sentido CB, período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 

 Na análise da Figura 44 é analisada a correlação de Pearson entre NOx e carros na 

Marginal Pinheiros sentido CB entre 7 h e 20 h, observa-se que com a redução de velocidade a 

inclinação da reta é negativa que passou a ser positiva com o aumento de velocidade. 
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Figura 44 - Correlação entre NOx e carros na Marginal Pinheiros sentido CB, entre 7 h e 20 h 

 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 

 Na análise da Figura 45 é interpretado a correlação entre CO e carros na Marginal 

Pinheiros sentido CB entre 7 h e 20 h; é observado que com a redução de velocidade a inclinação 

da reta é negativa sendo invertida com o aumento de velocidade, portanto, com o aumento de 

velocidade aumentou-se a concentração de CO. 

 

Figura 45 - Correlação entre CO e carros na Marginal Pinheiros sentido CB, entre 7 h e 20 h 

 
 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 O período de análise para a Marginal Pinheiros sentido IT é entre 05 de julho de 2016 a 

16 de agosto de 2017, compreendo dois períodos amostrais de 203 dias, antes do aumento de 

velocidade (a) e após o aumento de velocidade (b). 

 Na Figura 46 é analisada a correlação de Pearson entre NOx e caminhões entre 10 h e 

17 h, e na Figura 47 é analisado esse mesmo parâmetro, porém, com ônibus no período integral. 

Na Marginal Pinheiros sentido IT, observa-se que as inclinações das retas são positivas, sendo 

mais acentuado em (b), indicando aumento na concentração de NOx com o aumento de 

velocidade. 

 

Figura 46 - Correlação entre NOx e caminhões na Marginal Pinheiros sentido IT, entre 10 h e 17 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 

Figura 47 - Correlação entre NOx e ônibus na Marginal Pinheiros sentido IT, período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego  

da cidade de São Paulo (2021). 
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 Na Figura 48 é interpretado a correlação de Pearson entre NOx e carros entre 7 h e 20 h 

na Marginal Pinheiros sentido IT, observa-se que a correlação é positiva em ambas as situações, 

porém, é acentuada com o aumento de velocidade. 

 

Figura 48 - Correlação entre NOx e carros na Marginal Pinheiros sentido IT, entre 7 h e 20 h 

 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

   

 A Figura 49 é analisada a correlação de Pearson entre CO e carros na Marginal Pinheiros 

sentido IT no período entre 7 h e 20 h, observa-se que a inclinação da reta é positiva e mais 

acentuada com o aumento de velocidade. 

 

Figura 49 - Correlação entre CO e carros na Marginal Pinheiros sentido IT, entre 7 h e 20 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 A análise para a Marginal Tietê sentido CB é entre 01 de julho de 2016 e 28 de julho de 

2017, com dois períodos amostrais de 184 dias cada um, representado (a) antes do amento de 

velocidade e (b) com aumento de velocidade. 

 Na Figura 50 é analisada a correlação de Pearson entre MP10 e caminhões na Marginal 

Tietê sentido CB no período entre 10 h e 17 h, observa-se que a inclinação da reta é negativa 

com a redução de velocidade, sendo esta invertida com o aumento da velocidade, ou seja, com 

o aumento de velocidade há tendência de aumento na concentração desse poluente. 

 

Figura 50 - Correlação entre MP10 e caminhões na Marginal Tietê sentido CB, entre 10 h e 17 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 51 é analisada a correlação de Pearson entre MP10 e ônibus período integral, 

na Marginal Tietê sentido CB, observa-se que as correlações são positivas em ambas situações, 

acentuada com o aumento de velocidade, portanto, com o aumento de velocidade ocorreu 

tendência de aumento na concentração desse poluente. 
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Figura 51 - Correlação entre MP10 e ônibus na Marginal Tietê sentido CB período integral 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

Na análise da Figura 52 na Marginal Tietê sentido CB é analisado a correlação de 

Pearson entre MP2,5 e caminhões entre 10 h e 17 h, observa-se que com a redução de velocidade 

a correlação é negativa, passando para correlação com positiva com o aumento de velocidade, 

ou seja, com o aumento de velocidade aumentou-se a concentração de MP2,5; mesmo 

comportamento observado para o MP10. 

 

 

Figura 52 - Correlação entre MP2,5 e caminhões na Marginal Tietê sentido CB, entre 10 h e 17 h 

 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 Para a Figura 53, a correlação de Pearson entre MP2,5 e ônibus período integral, Marginal 

Tietê sentido CB, a inclinação da reta é positiva em ambas as situações, passando a ser mais 

acentuada com o aumento de velocidade, indicando aumento na concentração de MP2,5. 

 

Figura 53 - Correlação entre MP2,5 e ônibus na Marginal Tietê sentido CB período integral 

 
 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 54 é analisada a correlação de Pearson entre NOx e caminhões entre 10 h e 

17, Marginal Tietê sentido CB, observa-se que a inclinação da reta é invertida com o aumento 

de velocidade, ou seja, indicando tendência de aumento na concentração desse poluente. 

 

Figura 54 - Correlação entre NOx e caminhões na Marginal Tietê sentido CB, entre 10 h e 17 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 Na Figura 55 é analisada a correlação de Pearson entre NOx e ônibus período integral 

na Marginal Tietê sentido CB, sendo observado pela primeira vez de que com o aumento de 

velocidade a inclinação da correlação de Pearson ficou menos acentuada. 

 

Figura 55 - Correlação entre NOx e ônibus na Marginal Tietê sentido CB período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Nas Figura 56 é analisada a correlação de Pearson entre SO2 e caminhões entre 10 h e 

17 h na Marginal Tietê sentido CB, observa-se que a inclinação é negativa com a redução de 

velocidade, passando a ser positiva com o aumento de velocidade, demonstrando aumento na 

concentração. 

 

Figura 56 - Correlação entre SO2 e caminhões na Marginal Tietê sentido CB, entre 10 h e 17 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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Na Figura 57 é analisada a correlação de Pearson entre SO2 e ônibus período integral na 

Marginal Tietê, observa-se que a inclinação é positiva em ambas as situações, porém é 

acentuada com o aumento de velocidade, ou seja, com o aumento de velocidade há tendência 

de aumento da concentração desse poluente. 

 

Figura 57 - Correlação entre SO2 e ônibus na Marginal Tietê sentido CB período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

  

 Na Figura 58 é analisada a correlação de Pearson entre CO e carros, entre 7 h e 20 h, na 

Marginal Tietê sentido CB; observa-se que a inclinação é positiva com velocidade menor, 

passando a inclinação para negativa com o aumento de velocidade, ou seja, neste caso a 

concentração de CO diminuiu com aumento de velocidade.  
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Figura 58 - Correlação entre CO e carros na Marginal Tietê sentido CB entre 7 h e 20 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Marginal Tietê sentido AS o período de análise dos dados é entre 15 de janeiro de 

2016 a 04 de fevereiro de 2018, compreendendo dois períodos de 375 dias, separados em 25 

janeiro de 2017 em (a) antes do aumento de velocidade e (b) após o aumento de velocidade. 

 Na Figura 59 é analisada a correlação entre MP10 e caminhões entre 10 h e 17 h, na 

Marginal Tietê sentido AS, observa-se que com o aumento de velocidade a inclinação é positiva 

e mais acentuada com o aumento de velocidade, indicando que com o aumento de velocidade 

há tendência de aumento na concentração desse poluente. 

 

Figura 59 - Correlação entre MP10 e caminhões na Marginal Tietê sentido AS, entre 10 h e 17 h 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 Na Figura 60 é analisada a correlação entre MP10 e ônibus na Marginal Tietê no período 

integral, observa-se que a inclinação da reta é negativa quando a velocidade é menor, sendo 

invertida com o aumento de velocidade, indicando de que com o aumento de velocidade há 

tendência de aumento na concentração desse poluente. 

 

Figura 60 - Correlação entre MP10 e ônibus na Marginal Tietê sentido AS período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 61, para a correlação entre MP2,5 e caminhões na Marginal Tietê sentido AS, 

no período entre 10 h e 17 h, observa-se que com o aumento de velocidade a inclinação é 

intensificada, ou seja, com o aumento de velocidade há tendência de aumento na concentração 

desse poluente. 

 

Figura 61 - Correlação entre MP2,5 e caminhões na Marginal Tietê sentido AS, entre 10 h e 17 h 

 
 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

  



112 
 

 Na Figura 62 é analisada a correlação de Pearson entre MP2,5 e ônibus na Marginal Tietê 

sentido AS período integral, observa-se que a inclinação é negativa com a redução de 

velocidade, ficando positiva com o aumento de velocidade, indicando tendência de aumento na 

concentração. 

 

Figura 62 - Correlação entre MP2,5 e ônibus na Marginal Tietê sentido AS período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 63 é analisada a correlação de Pearson na Marginal Tietê sentido AS entre 

NOx e caminhões no período 10 h e 17 h, observa-se que a inclinação da reta é acentuada com 

o aumento de velocidade, indicando aumento na concentração desse poluente. 

 

Figura 63 - Correlação entre NOx e caminhões na Marginal Tietê sentido AS, entre 10 h e 17 h 

 
 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 Na análise da Figura 64 a correlação de Pearson entre NOx e ônibus na Marginal Tietê 

sentido AS período integral, observa-se que a inclinação é negativa com a redução de 

velocidade, mudando para positiva com o aumento de velocidade, indicando tendência de 

aumento na concentração desse poluente. 

 

Figura 64 - Correlação entre NOx e ônibus na Marginal Tietê sentido AS período integral 

 
 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

 Na Figura 65 a correlação de Pearson entre SO2 e caminhões na Marginal Tietê sentido 

AS entre 10 h e 17 h, as inclinações são positivas em ambas as situações, porém, é acentuada 

com o aumento de velocidade, indicando que há tendência de aumento na concentração desse 

poluente. 

 

Figura 65 - Correlação entre SO2 e caminhões na Marginal Tietê sentido AS, entre 10 h e 17 h 

 
 

Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 
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 Na Figura 66 é analisada a correlação de Pearson entre SO2 e ônibus na Marginal Tietê 

no período integral, observa-se que a inclinação é negativa quando a velocidade é menor, e 

positiva com o aumento de velocidade, indicando que há tendência de aumento na concentração 

desse poluente. 

 

Figura 66 - Correlação entre SO2 e ônibus na Marginal Tietê sentido AS período integral 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

O SO2 está presente no combustível Diesel e ao comparar com o volume de vendas na 

RMSP (o pico de vendas foi no ano de 2015 com posterior queda e manteve-se constante entre 

2016 e 2018), observou-se que esse poluente aumentou com o aumento de velocidade quando 

diminuiu o volume de vendas desse combustível, podendo significar maior o uso do diesel tipo 

S500. 

 Na Figura 67 a correlação entre CO e carros na Marginal Tietê sentido AS entre 7 h e 

20 h, observa-se que a inclinação da reta é negativa e similar em ambas as situações, portanto, 

a alteração da velocidade não influenciou na concentração desse poluente. 
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Figura 67 - Correlação entre CO e carros na Marginal Tietê sentido AS entre 7 h e 20 h 

 

 
Fonte: Adaptado de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2021); Companhia de Engenharia de Tráfego 

da cidade de São Paulo (2021). 

 

O SO2 está presente no combustível Diesel e ao comparar com o volume de vendas na 

RMSP (o pico de vendas foi no ano de 2015 com posterior queda e manteve-se constante entre 

2016 e 2018), observou-se que esse poluente aumentou com o aumento de velocidade quando 

diminuiu o volume de vendas desse combustível, podendo significar maior o uso do diesel tipo 

S500. 

Uma possível explicação para as baixas correlações de Pearson seria que as marginais 

Pinheiros e Tietê não são “corredores” hot spot, devido a possuírem somente alguns prédios 

altos esparsos em ambos os sentidos e a distância entre os lados da via é entorno de 200 m, 

portanto, facilitando a dispersão dos poluentes. Um estudo realizado Rakowska et al, (2014) 

comparou três vias em relação a ocupação do território, a primeira possuindo apenas alguns 

edifícios altos isolados, a segunda com prédios altos e densos, e a terceira com ruas muito 

estreitas com edifícios altos em ambos os lados, efeito “corredor”. Apesar da primeira via 

possuir 10 vezes maior volume de veículos, registrou a menor concentração de poluentes em 

relação às demais vias.   

 

 

5.5 VELOCIDADES RECOMENDADAS USLIMITS2 

 

 A Marginal Tiete possui 25 pontos de acesso e a Marginal Pinheiros 30 acessos, em 

ambos os sentidos, e utilizam como divisores de pistas o canteiro central ou new Jersey4. Foram 

utilizados como dados de entrada os “acidentes sem vítimas” ocorridos no período entre 2017 
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e 2019, visto que os aumentos das velocidades das marginais ocorreram em janeiro de 2017, e 

também atendendo o pré requisito do USLIMITS2, com no mínimo três anos de dados. 

 Entre 2017 e 2019 na Marginal Tietê foram apurados 811 feridos e 55 mortes, 

totalizando 866; na Marginal Pinheiros foram apurados 797 e 49 fatalidades, totalizando 846, 

dados extraídos do Sistema de Acidentes de Trânsito da CET-SP. Sobre acidentes sem vítimas, 

ocorreram 3599 e 5765, na Marginal Pinheiros e Tietê, respectivamente, dados fornecidos pela 

CET-SP. Destacando que esses acidentes resultam na maioria das vezes em  perdas materiais, 

que foram atendidos pelas equipes de campo da Companhia de Engenharia de Tráfego, ou seja, 

esses números são subestimados, visto que parte significativa dos acidentes geram pequenas 

avarias e são removidos pelos próprios responsáveis pelos veículos, não necessitando de 

intervenção externa para atendimento. 

 O volume diário de veículos foi calculado através de radares fixos, localizados na via 

de trânsito rápido, adjacentes ao Rio Pinheiros e Tietê, em ambos os sentidos. Foram apurados 

os seguintes tipos de veículos: passeio, caminhão e ônibus. Foi calculada uma média diária em 

relação ao ano de 2017, com 256.633 e 101.935 veículos, para as marginais Pinheiros e Tietê, 

respectivamente. 

 Para se estimar os percentis 85 e 50, foram utilizados dados de radares que registram a 

velocidade pontual dos veículos, os quais foram agrupados e calculadas a velocidade média 

horária por tipo de veículo, ou seja, para se estimar esses quartis, não poderia haver um limite 

de velocidade regulamentar, com poder de fiscalização, sendo autuados os veículos que 

transitam acima desse limite legal, mesmo assim foram utilizados esses dados para se obter uma 

estimativa da velocidade recomendada através do programa USLIMITS2. Os dias 24/04/2017 

e 08/05/2017 foram escolhidos devido a disponibilidade de dados e por serem datas próximas. 

 Para a Marginal Tietê, os dados referem-se ao dia 24/04/2017, a velocidade média foi 

de 60,11 km/h ou 37,34 mph para o 85º e 56,22 km/h ou 34,92 mph para o 50º. Porém no 

programa USLIMITS2, para autoestrada de acesso limitado, a velocidade mínima para o 85º é 

de 46 mph, portanto, foi utilizado esse valor, 12 mph superior do apurado e 35 mph para o 50º. 

 Para a Marginal Pinheiros, os dados referem-se ao dia 08/05/2017, a velocidade média 

foi 45,71 km/h ou 28,39 mph para o 85º e 38,30 km/h ou 23,79 mph para o 50º. A velocidade 

mínima para o 85º é de 46 mph, portanto, foi utilizado esse valor, entorno de 18 mph superior 

ao apurado.  

_________________ 

4 Barreira longitudinal cuja função é evitar que os veículos atravessem a pista, evitando colisão potencialmente 

grave na faixa oposta de tráfego, sendo usados extensivamente nas rodovias (TRANSPORTATION RESEARCH 

BOARD, 1997). 
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 O sistema informou que a diferença entre o 85º e 50º, não pode ser superior a 10 mph, 

com isso o valor de 36 mph para o 50º foi utilizado, superior entorno de 12 mph. Outro ponto 

a destacar, é a estimativa para acidentes com vítimas feridas, fatais e sem vítimas, os dados são 

expressos como corredores marginal Tietê e Pinheiros, portanto, não faz distinção entre as vias 

existentes, no qual deveria ser somente acidentes ocorridos na via de trânsito rápido. Portanto, 

os dados de entrada utilizados para o sistema USLIMITS2, são os ideais, com exceção dos 

valores utilizados para se estimar a velocidade do 85º e 50º quartis e acidentes com e sem 

vítimas.  

Na Tabela 3, foram resumidos os dados de entrada para o USLIMITS2, separados para 

as Marginais Pinheiros, Tietê. 

 

Tabela 3 - Base de dados utilizados no USLIMITS2 

  Marginal Pinheiros Marginal Tietê 

Dados de sinistros 

Acidentes sem vítimas 3599 5765 

Acidentes com vítimas 846 866 

Meses de dados 36 36 

   
Dados da via 

Comprimento da seção (mi) 14,3 14,3 

Limite de velocidade (mph) 55 55 

Limite legal federal (mph) 50 50 

Relevo Plano Plano 

Alças de acesso 30 25 

Zona de transição Não Não 

Alinhamento adverso Não Não 

   
Dados de tráfego 

Volume de veículos por dia (veh/day) 256663 101935 

85 quantil (mph) 46 46 

50 quantil (mph) 36 35 

USLIMITS2 
  

Velocidade recomendada (mph) 35 35 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

Notas: 

mi – milhas mph – milhas por hora veh/day – veículos por dia 
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 O programa USLIMITS2 gerou dois relatórios de zoneamento de velocidade (Apêndice 

A e Apêndice B), recomendando a velocidade de 35 mph, ou seja 56,35 km/h, arredondando 

para 60 km/h para a Via de Trânsito Rápido para ambas as Marginais Pinheiros e Tietê. No 

Apêndice A, o resultado da taxa de acidentes sem vítimas foi de 90 por cem milhões de veículos, 

e a taxa de acidentes com vítimas foi de 21 por cem milhões de veículos. No Apêndice B, essas 

taxas foram de 361 por cem milhões de veículos e 54 por cem milhões de veículos, lembrando 

que essas taxas foram geradas comparando dados das marginais com o banco de dados HSIS. 

 Ao comparar esses resultados entre as marginais Pinheiros e Tietê, o resultado da 

velocidade recomendada aumentou para 45 mph (Apêndice C), ou seja, cerca de 70 km/h. 

Porém, a análise contrária, entre Marginal Tietê e Pinheiros, a velocidade recomendada 

permaneceu em 35 mph (Apêndice D). 

 Como citado anteriormente, as marginais possuem Classe de projeto “O”, devido a 

possuírem relevo plano, com velocidade diretriz de 120 km/h. Porém como estão localizadas 

nas margens dos rios, situação excepcional de relevo extremamente favorável, pode-se adotar 

velocidades de projeto de até 130 km/h (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006), no qual a capacidade da via é alcançada em 50% da 

velocidade de projeto, portanto, coincidindo com a velocidade de recomendação do programa 

USLIMITS2 para Apêndice C foi de 70 km/h. 

 

5.6 SINISTROS DE TRÂNSITO FATAIS E FERIDOS 

 

Marginais Pinheiros e Tietê 

 

 A partir da redução da velocidade em várias vias da cidade em 2015, o número de 

acidentes com feridos e vítimas fatais mostrou tendência de queda, com diferenças entre as 

marginais e as demais vias da cidade. As análises da Figura 68 foram separadas com dados 

sobre as Marginais Pinheiros, Tietê e demais vias, entre 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro 

de 2020, compreendendo a Década de Ações Seguras no Trânsito da ONU, com objetivo de 

identificar possíveis similaridades entre essas vias. Os dados indicam a tendência de queda para 

o número de feridos nas marginais e nas demais vias. Para o número de fatais, não é observada 

essa tendência.  

 No período, foram apuradas 5.478 vítimas na Marginal Pinheiros, sendo 5.258 feridos 

e 220 mortes, já na Marginal Tietê ocorreram 5.770 vítimas, sendo 5.425 feridos e 345 vítimas 

fatais. 
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Figura 68 - Número mensal de acidentes com vítimas feridas e fatais nas marginais Pinheiros e Tietê, entre os anos 

de 2010 e 2020 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 

  

 Os registros na Tabela 4 de feridos foram maiores na Marginal Tietê, com exceção dos 

anos de 2010, 2014, 2016, 2017 e 2018, quando foram apurados 744, 645, 259, 264 e 250, 

contra 764, 755, 281, 270 e 297 na Marginal Pinheiros. Com relação aos acidentes com vítimas 

fatais, a Marginal Tietê também registrou maiores ocorrências no período, com exceção do ano 

de 2018, quando ocorreram 14 fatais na Marginal Tietê, contra 22 fatais na Marginal Pinheiros.  

 Devido ao surto da pandemia por COVID-19 e medidas de contenção tomadas para 

evitar a disseminação do vírus, o qual teve impacto sobre a dinâmica do trânsito na cidade de 

São Paulo, pode-se dizer que 2020 foi um ano atípico. Em 2020 ocorreram 16 mortes e 132 

pessoas ficaram feridas na Marginal Pinheiros. Em comparação com 2019, apurou-se 243 

vítimas, sendo 230 feridos e 13 fatais. 
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Feridos Pinheirosy = -0,47x + 70,99

R² = 0,62

 

Fatais Pinheirosy = -0,001x + 2,18

R² = 0,04

 

Feridos Tietêy = -0,50x + 74,39

R² = 0,74

 

Fatais Tietêy = -0,03x + 4,54

R² = 0,32

 

Feridos demais viasy = -2,95x + 528,7

R² = 0,83

 

 

Fatais demais vias
y = -0,08x + 22,4

R² = 0,30
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Tabela 4 - Soma total, média e desvio padrão (DesvP) dos acidentes com vítimas fatais e feridos nas marginais e 

demais vias por ano. Diferença percentual (relação) entre anos consecutivos, para o total de feridos e fatais 

  Média 

fatais 

DesvP 

(fatais) 

Soma 

fatais 

Relação 

fatais 

(%) 

Média 

feridos 

DesvP 

(feridos) 

Soma 

feridos 

Relação 

feridos 

(%) 

Número 

acidentes 
Ano 

Marginal 

Pinheiros 
                  

2010 0,03 0,18 20 ... 1,22 0,56 764 ... 625 

2011 0,06 0,28 28 40,00 1,21 0,58 607 -20,55 501 

2012 0,04 0,20 25 -10,71 1,21 0,58 762 25,54 632 

2013 0,04 0,19 23 -8,00 1,18 0,60 725 -4,86 615 

2014 0,05 0,23 30 30,43 1,21 1,80 755 4,13 623 

2015 0,05 0,23 18 -40,00 1,15 0,56 435 -42,38 377 

2016 0,04 0,20 11 -38,89 1,11 0,45 281 -35,40 254 

2017 0,06 0,24 14 27,27 1,19 0,63 270 -3,91 227 

2018 0,09 0,33 22 57,14 1,21 1,08 297 10,00 245 

2019 0,06 0,24 13 -40,91 1,12 0,62 230 -22,56 205 

2020 0,13 0,34 16 23,08 1,09 0,67 132 -42,61 121 

Marginal 

Tiete 
                  

2010 0.08 0,30 53 ... 1,19 0,69 744 ... 624 

2011 0,08 0,29 54 1,89 1,25 0,92 808 8,60 646 

2012 0,07 0,27 47 -12,96 1,19 0,71 785 -2,85 659 

2013 0,06 0,26 38 -19,15 1,18 0,64 774 -1,40 657 

2014 0,07 0,26 38 0,00 1,16 0,64 645 -16,67 558 

2015 0,07 0,29 28 -26,32 1,15 0,60 441 -31,63 385 

2016 0,07 0,27 15 -46,43 1,19 0,72 259 -41,27 218 

2017 0,09 0,32 20 33,33 1,12 0,87 264 1,93 235 

2018 0,06 0,24 14 -30,00 1,12 0,54 250 -5,3 224 

2019 0,08 0,28 21 50,00 1,17 0,68 297 18,80 254 

2020 0,12 0,32 17 -19,05 1,07 0,68 158 -46,80 147 

Demais 

vias 
                  

2010 0,06 0,26 262 ... 1,3 0,93 5750 ... 4415 

2011 0,06 0,27 276 5,34 1,26 0,85 5415 -5,83 4290 

2012 0,05 0,24 244 -11,59 1,26 0,83 5846 7,96 4643 

2013 0,05 0,22 211 -13,52 1,21 0,7 5270 -9,85 4356 

2014 0,06 0,27 263 24,64 1,20 0,83 4870 -7,59 4064 

2015 0,04 0,2 142 -46,00 1,19 0,67 4070 -16,43 3419 

2016 0,06 0,25 160 12,68 1,17 0,67 3035 -25,43 2594 

2017 0,07 0,27 150 -6,25 1,2 0,7 2598 -14,4 2159 

2018 0,08 0,28 155 3,33 1,17 0,65 2348 -9,62 2000 

2019 0,09 0,32 213 37,41 1,14 0,68 2595 10,52 2270 

2020 0,08 0,29 137 -64,32 1,22 0,73 2088 -19,54 1716 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (2021). 
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 Na Marginal Tietê, foram observados no ano de 2019, 254 acidentes, com 297 feridos e 

21 vítimas fatais, em comparação com 2020, quando observou-se queda no número de acidentes 

(147), sendo 158 feridos e 17 fatais. Pode-se dizer que as medidas de restrição impostas pelos 

governantes podem ter contribuído para a diminuição no número de acidentes nas marginais, 

porém o número de vítimas fatais não foi muito alterado. A média de vítimas fatais por acidentes 

tem tendência de aumento desde 2010 e os acidentes estão sendo cada vez mais graves. 

 

Comparação entre as Marginais e as “demais vias” 

 

 A Tabela 4 mostra os números de feridos e vítimas fatais resultantes de acidentes, entre 

2010 e 2020, comparando as Marginais Pinheiros e Tietê com as “demais vias”. Observa se 

certa semelhança no número total de feridos entre as Marginais Pinheiros e Tietê, com 5.258, e 

5.425, respectivamente; o número de feridos nas demais vias foi de 43.885, totalizando 54.568, 

ou seja, ambas as marginais representaram ao redor de 19,6% em comparação às demais vias. 

 Em relação às vítimas fatais, na Marginal Pinheiros foram 220 vidas perdidas, já na 

Marginal Tietê esse número foi bem maior com 345, nas “demais vias” foi de 2.213, totalizando 

2.778, ou seja, ambas as marginais representaram aproximadamente 20,3%. 

 Na Tabela 4, na coluna de relação (%) foi feita a diferença percentual entre os anos 

consecutivos, para o total de fatais e feridos. Quando ocorreu a redução de velocidade em 

meados do ano de 2015, em destaque (negrito), houve redução de 40% e 26,32% (fatais), 

42,38% e 31,63% (feridos) nas Marginais Pinheiros e Tietê, respectivamente. Nas “demais 

vias” houve redução de 46% (fatais) e 16,45%. No mês de janeiro de 2017, ocorreu aumento 

da velocidade nas marginais, em destaque (negrito), houve aumento de 27,27% (fatais) e 

redução de 3,91% (feridos), e foram registrados aumento de 33,33% (fatais) e de 1,93% 

(feridos), respectivamente nas Marginais Pinheiros e Tietê. Nas “demais vias”, ocorreram 

reduções em ambas as situações de 6,25% (fatais) e 14,40% (feridos), ou seja, caso fosse 

possível aplicar esses índices para as marginais, seriam evitados acidentes, sendo 71 feridos e 

10 vidas poupadas. A análise para as “demais vias”, onde a maioria teve a velocidade reduzida 

a partir do ano de 2015, mostra que houve redução considerável no número de acidentes, entre 

feridos e fatais. Comparando com os três anos subsequentes (2016 a 2018), o número de fatais 

foi similar no período, sendo registrados 160, 150 e 155. No entanto, o registro com feridos 

mostrou queda no período entre 2015 a 2018. No ano de 2019 ocorreu aumento ao redor de 

37% de fatais e 10% de feridos. 
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 A redução significativa do número de mortos mensais foi também identificada em 

alguns anos no caso da Marginal Tietê (2010-2014) e das demais vias (2010-2011, 2014 e 

2020).  Essa seção será publicada na forma de capítulo de livro e artigo científico. 
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6 CONCLUSÕES 

 Este estudo avaliou se a alteração da velocidade regulamentar nas marginais Pinheiros 

e Tietê, entre 2015 e 2018, teve influência na concentração de poluentes, trânsito e acidentes. 

Para isso foram utilizados dados de poluentes de duas estações de qualidade do ar situadas nas 

marginais, bem como dados de radares e de sinistros de trânsito. 

Na análise dos dados meteorológicos do período, o vento predominante foi de SE, 

passando primeiro nas estações da CETESB situadas nas marginais Pinheiros, Tietê e 

posteriormente pelas respectivas pistas. O ano de 2018 foi o que menos choveu no período, com 

1133,4 mm, e comparando com os anos 2015, 2016 e 2017, houve aumento de 61,4%, 36,54% 

e 45,47%, respectivamente. Na média mensal a temperatura máxima ficou entre 20ºC e 32ºC 

no período entre 2015 e 2018. 

 Na análise da média semanal dos poluentes, observa-se que as concentrações são 

menores nos finais de semana, visto que são influenciados pelo trânsito de veículos nas 

marginais, que também possuem fluxos menores. Foi observado que as concentrações dos 

poluentes NOx e CO na Estação Pinheiros são menores do que na Estação Tietê. 

 Os resultados da média diária da concentração do MP10 e CO na Estação Pinheiros 

ficaram abaixo do limite legal, já o padrão de qualidade do ar para MP2,5 foi ultrapassado em 

um dia. O CO na Estação Tietê também ficou abaixo do padrão, que para o MP10 foi 

ultrapassado um dia e para o MP2,5 em dois dias. 

 Para a análise das concentrações dos poluentes, foi tomado o cuidado em dividir dois 

períodos amostrais iguais, permitindo comparação entre dois grupos: antes e após o aumento 

de velocidade regulamentar da via. O resultado para a Marginal Pinheiros para o NOx e CO foi 

de redução nos dois períodos, porém, a proporção de redução com velocidade menor foi 29 

vezes superior para o NOx e 10 vezes superior para o CO. Os resultados para a Marginal Tietê, 

para NOx e CO, foram opostos aos observados anteriormente, ou seja, aumento da concentração 

com o aumento da velocidade, porém, com proporções menores em 2 e 1,4 vezes, 

respectivamente. Para os demais poluentes nesta via, o MP10, MP2,5, e SO2, os resultados 

demonstraram que houve intensificação na concentração com o aumento de velocidade, 

proporcionalmente em 3.5, 3.5 e 4.3 vezes, respectivamente. 

 A relação entre velocidade, densidade e fluxo de veículos, utilizando uma análise 

qualitativa, permitiu interpretar que com o aumento de velocidade regulamentar ocorreram 

maiores saturações do fluxo e congestionamentos, situações nas quais as concentrações de 

poluentes são agravadas, ou seja, com o aumento de velocidade aumentaria a concentração, 
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porém, como citado anteriormente, os resultados de concentração variaram por tipo de poluente 

e sentido da via. 

 Os resultados das correlações de Pearson, apesar de serem baixas, permitiram interpretar 

que as inclinações das correlações são mais acentuadas com o aumento de velocidade para a 

Marginal Pinheiros em ambos os sentidos. Na Marginal Tietê sentido CB, as inclinações são 

intensificadas com o aumento de velocidade, com exceção da análise entre carros e CO, onde a 

inclinação foi negativa com o aumento de velocidade. Na Marginal Tietê sentido AS há 

intensificação da inclinação para todos os poluentes com o aumento de velocidade, com exceção 

da correlação entre carros e CO, que ficou praticamente com a mesma inclinação. 

 Em relação as ocorrências de sinistros de trânsito entre 2015 e 2017, quando se iniciou 

a redução do limite de velocidade em diversas vias da capital paulista, o índice de mortes por 

100.000 habitantes foi reduzido. Porém, a partir de 2017 esse índice começou a oscilar entre 

aumento e queda, o que é um resultado preocupante visto que esses números representam vidas 

perdidas. Em meados de 2015, quando foram reduzidas as velocidades em diversas vias da 

capital paulista, houve reduções de 40% de fatais e 42 % de feridos na Marginal Pinheiros, 

reduções de 26% de fatais e 32% de feridos na Marginal Tietê, reduções de 46% de fatais e 16% 

de feridos nas demais vias (grupo controle), ou seja, com a redução de velocidade em diversas 

vias, todas registraram queda de vítimas fatais e feridos. Porém, as velocidades inicialmente 

reduzidas foram revogadas nas marginais Pinheiros e Tietê, ironicamente na data de fundação 

da cidade de São Paulo, 25 de janeiro de 2017.  Os resultados apurados para o ano de 2017 

foram: aumento em 27,3% de fatais e redução de 3,9% de feridos na Marginal Pinheiros, 

aumento de 33,3% de fatais e aumento de 1,93% de feridos na Marginal Tietê, reduções de 

6,3% de fatais e 14,4% de feridos nas demais vias (grupo controle), ou seja, com o aumento de 

velocidade nas marginais ocorreu aumento de vítimas fatais e feridos. 

 As marginais Pinheiros e Tietê concentram 8,6% dos 879 radares existentes na cidade 

de São Paulo, ou seja, são as vias mais fiscalizadas por radares. O número de acidentes ainda é 

alto, principalmente após janeiro de 2017, e no ano de 2020 essas vias ocuparam as duas 

primeiras posições entre um ranking de 68 vias (vias com mais sinistros fatais), e também as 

duas primeiras posições em um ranking de 90 vias (vias com mais sinistros com vítimas) na 

cidade de São Paulo, ou seja, o problema pode estar relacionado ao limite de velocidade 

regulamentar, sendo incompatíveis com as diretrizes da OMS e de segurança. 

 O fato da implementação de uma política pouco homogênea de redução de velocidade 

nas marginais pode explicar a diferença relativa ao número de feridos. Caso a velocidade não 
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tivesse sido aumentada novamente, a redução do número de mortos nas marginais poderia ter 

sido ainda maior. Mantendo os outros fatores constantes, a redução da velocidade nas demais 

vias de São Paulo está relacionada com a diminuição das vítimas fatais em 2,5 mortos ao mês. 

As marginais Pinheiros e Tietê, são as duas principais vias da Cidade de São Paulo e a 

determinação da velocidade regulamentar deveria ter o envolvimento da sociedade civil, área 

de saúde, academia, engenharia de tráfego, não se restringindo somente a esfera política. 

Para atender ao novo objetivo da cidade de São Paulo, no qual a OMS 3.6 ficou mais 

ambiciosa com o objetivo de reduzir até 2030 o número de mortes por acidentes de trânsito para 

no máximo 3 a cada 100 mil habitantes, e no Plano de Metas da Prefeitura de São Paulo, triênio 

2021 e 2024 em reduzir para 4,5 a cada 100 mil habitantes, é necessária a adoção de novas 

políticas. 

Na epígrafe desse trabalho “Sedes resolutos em não querer servir mais e sereis livres...” 

(LA BOÉTIE, Étienne de 2009, p. 39), não se posicionar contra o aumento de velocidade, retrata 

a “servidão” através do aval técnico do órgão responsável pela determinação da velocidade 

regulamentar na via, ao revogar a anteriormente adotada. Sabendo-se que uma maior velocidade 

implica na diminuição da visão periférica e maior espaço percorrido ao frear o veículo, ficou 

demonstrado neste estudo o aumento no número de acidentes e sua gravidade, além das 

implicações ambientais demonstradas. 

 O desenvolvimento desse estudo deixou claro que há ciência envolvendo a temática 

trânsito de veículos, principalmente em relação a velocidade regulamentar da via, que exige um 

trade off, com implicações sobre acidentes, poluição atmosférica, sonora e tempo dispendido 

na viagem. 

Os resultados demonstram a complexidade de correlacionar as variáveis 

meteorológicas, poluição atmosférica e trânsito de veículos, visto que há outras variáveis 

envolvidas que não foram consideradas nesse estudo, apesar de que os resultados dos artigos 

científicos utilizando metodologias diferentes em estudos sobre alteração de velocidade e 

relação com poluentes não são unânimes, ou seja, como mostrado anteriormente. 

 Pretende-se aplicar um modelo estatístico para melhor entender e avaliar essas 

correlações envolvendo outras variáveis, antes e depois da alteração de velocidade 

regulamentar. 

 As contribuições dos resultados dessa dissertação podem contribuir para o 

desenvolvimento de políticas públicas, incorporando criatividade, incentivo e educação, 

permitindo as seguintes sugestões e recomendações: 
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↘ Os dados de radares deveriam possuir a classificação por tipo de categorias de serviço (moto 

frete, taxi, Uber, diferenciação pelo peso bruto dos veículos leves e pesados de carga, ônibus 

públicos e privados) e os respectivos tipos de combustíveis utilizados; 

↘ A base de dados de acidentes deveria especificar a pista, facilitando futuros estudos quando 

a via possui mais de uma pista; 

↘ Implantação de velocidades variáveis regulamentares de acordo com ocorrências de trânsito, 

como: obras, acidentes, congestionamento e meteorologia, que tem efeitos ambientais 

positivos, atribuíveis à redução do congestionamento de tráfego nos horários de pico (BEL; 

ROSELL, 2013); 

↘ Implantação de fiscalização da velocidade média no trecho da via, e o retorno da fiscalização 

por radares (portátil, móvel e estático), visto que a falta de fiscalização pode inviabilizar uma 

política de redução de velocidade devido ao não cumprimento dos limites regulamentares de 

velocidade (LOPEZ-APARICIOS et al., 2020); 

↘ Campanhas educativas de trânsito com o objetivo do envolvimento e conscientização da 

sociedade, relativos ao trânsito de veículos em altas velocidades; 

↘ Necessidade de intercâmbio entre a CETESB-SP e a CET-SP; como salientado 

anteriormente, estimativas de mortes devido a poluição atmosférica pelo material particulado 

foram o dobro em relação aos acidentes de trânsito, além do que medidas adotadas isoladamente 

têm implicações entre essas duas entidades. 
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APÊNDICE A -  VELOCIDADE RECOMENDADA PARA PISTA DA ESQUERDA 

MARGINAL PINHEIROS 

USLIMITS2 Speed Zoning Report 

Project Overview 

Project Name: Velocidade recomendada 

  

Analyst: Douglas Goncalves 

  

Basic Project Information 

Route Name: Marginal Pinheiros 

State: Michigan 

County: Wayne County 

City: Taylor city 

Route Type: Limited Access Freeway 

Route Status: Existing 

  

Roadway Information 

Section Length: 14.3 mile(s) 

Statutory Speed Limit: 50 mph 

Existing Speed Limit: 55 mph 

Adverse Alignment: No 

Terrain: Flat 

Interchanges: 30 

Transition Zone: No 

 

Date: 2021-06-24 

  

Crash Data Information 

Crash Data Years: 3.00 

Crash AADT: 256663 veh/day 

Total Number of Crashes: 3599 

Total Number of Injury Crashes: 846 

Section Crash Rate: 90 per 100 MVM 

Section Injury Crash Rate: 21 per 100 MVM 

Crash Rate Average for Similar Roads: 103 

Injury Rate Average for Similar Roads: 31 

  

Traffic Information 

85th Percentile Speed: 46 mph 

50th Percentile Speed: 36 mph 

AADT: 256663 veh/day 

 

Project Description: Verificar se a velocidade atual condiz com as condições locais. 

Recommended Speed Limit: 35  

Disclaimer: The U.S. Government assumes no liability for the use of the information 

contained in this report. This report does not constitute a standard, specification, or regulation.  
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Equations Used in the Crash Data Calculations 

Exposure (M)  

M = (Section AADT * 365 * Section Length * Duration of Crash Data) / (100000000)  

M = (256663 * 365 * 14.3 * 3.00) / (100000000)  

M = 40.1896  

 

Crash Rate (Rc)  

Rc = (Section Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Rc = (1199.67 * 100000000) / (256663 * 365 * 14.3)  

Rc = 89.55 crashes per 100 MVM  

 

Injury Rate (Ri)  

Ri = (Section Injury Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Ri = (282.00 * 100000000) / (256663 * 365 * 14.3)  

Ri = 21.05 injuries per 100 MVM  

 

Critical Crash Rate (Cc)  

Cc = Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Crash Average of Similar Sections / 

Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Cc = 103.29 + 1.645 * (103.29 / 40.1896) ^ (1/2) + (1 / (2 * 40.1896))  

Cc = 105.94 crashes per 100 MVM  

 

Critical Injury Rate (Ic)  

Ic = Injury Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Injury Crash Average of Similar 

Sections / Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Ic = 31.39 + 1.645 * (31.39 / 40.1896) ^ (1/2) + (1 / (2 * 40.1896))  

Ic = 32.86 injuries per 100 MVM  
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APÊNDICE B - VELOCIDADE RECOMENDADA PARA PISTA DA ESQUERDA 

MARGINAL TIETÊ 

USLIMITS2 Speed Zoning Report 

Project Overview 

Project Name: Velocidade recomendada 

  

Analyst: Douglas Goncalves 

  

Basic Project Information 

Route Name: Marginal Tiete 

State: Michigan 

County: Wayne County 

City: Taylor city 

Route Type: Limited Access Freeway 

Route Status: Existing 

  

Roadway Information 

Section Length: 14.3 mile(s) 

Statutory Speed Limit: 50 mph 

Existing Speed Limit: 55 mph 

Adverse Alignment: No 

Terrain: Flat 

Interchanges: 25 

Transition Zone: No 

 

Date: 2021-06-24 

  

Crash Data Information 

Crash Data Years: 3.00 

Crash AADT: 101935 veh/day 

Total Number of Crashes: 5765 

Total Number of Injury Crashes: 866 

Section Crash Rate: 361 per 100 MVM 

Section Injury Crash Rate: 54 per 100 MVM 

Crash Rate Average for Similar Roads: 94 

Injury Rate Average for Similar Roads: 29 

  

Traffic Information 

85th Percentile Speed: 46 mph 

50th Percentile Speed: 35 mph 

AADT: 101935 veh/day 

 

Project Description: Verificar se a velocidade atual condiz com as condições locais. 

Recommended Speed Limit: 35  

Note: The section crash rate of 361 per 100 MVM is above the critical rate (98). The injury 

crash rate for the section of 54 per 100 MVM is above the critical rate (31). A comprehensive 

crash study should be undertaken to identify engineering and traffic control deficiencies and 
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appropriate corrective actions. The speed limit should only be reduced as a last measure after 

all other treatments have either been tried or ruled out.  

Disclaimer: The U.S. Government assumes no liability for the use of the information 

contained in this report. This report does not constitute a standard, specification, or regulation.  

Equations Used in the Crash Data Calculations 

Exposure (M)  

M = (Section AADT * 365 * Section Length * Duration of Crash Data) / (100000000)  

M = (101935 * 365 * 14.3 * 3.00) / (100000000)  

M = 15.9615  

 

Crash Rate (Rc)  

Rc = (Section Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Rc = (1921.67 * 100000000) / (101935 * 365 * 14.3)  

Rc = 361.18 crashes per 100 MVM  

 

Injury Rate (Ri)  

Ri = (Section Injury Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Ri = (288.67 * 100000000) / (101935 * 365 * 14.3)  

Ri = 54.26 injuries per 100 MVM  

 

Critical Crash Rate (Cc)  

Cc = Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Crash Average of Similar Sections / 

Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Cc = 94.39 + 1.645 * (94.39 / 15.9615) ^ (1/2) + (1 / (2 * 15.9615))  

Cc = 98.42 crashes per 100 MVM  

 

Critical Injury Rate (Ic)  

Ic = Injury Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Injury Crash Average of Similar 

Sections / Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Ic = 28.50 + 1.645 * (28.50 / 15.9615) ^ (1/2) + (1 / (2 * 15.9615))  

Ic = 30.73 injuries per 100 MVM  
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APÊNDICE C - VELOCIDADE RECOMENDADA PARA PISTA DA ESQUERDA 

MARGINAL PINHEIROS, COM DADOS HSIH DA MARGINAL TIETÊ 

USLIMITS2 Speed Zoning Report 

Project Overview 

Project Name: Velocidade recomendada 

  

Analyst: Douglas Goncalves 

  

Basic Project Information 

Route Name: Marginal Pinheiros 

State: Michigan 

County: Wayne County 

City: Taylor city 

Route Type: Limited Access Freeway 

Route Status: Existing 

  

Roadway Information 

Section Length: 14.3 mile(s) 

Statutory Speed Limit: 50 mph 

Existing Speed Limit: 55 mph 

Adverse Alignment: No 

Terrain: Flat 

Interchanges: 30 

Transition Zone: No 

 

Date: 2021-06-24 

  

Crash Data Information 

Crash Data Years: 3.00 

Crash AADT: 256663 veh/day 

Total Number of Crashes: 3599 

Total Number of Injury Crashes: 846 

Section Crash Rate: 90 per 100 MVM 

Section Injury Crash Rate: 21 per 100 MVM 

Crash Rate Average for Similar Roads: 361 

Injury Rate Average for Similar Roads: 54 

  

Traffic Information 

85th Percentile Speed: 46 mph 

50th Percentile Speed: 36 mph 

AADT: 2 veh/day 

 

Project Description: Verificar se a velocidade atual condiz com as condições locais. 

Recommended Speed Limit: 45  

Disclaimer: The U.S. Government assumes no liability for the use of the information 

contained in this report. This report does not constitute a standard, specification, or regulation.  
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Equations Used in the Crash Data Calculations 

Exposure (M)  

M = (Section AADT * 365 * Section Length * Duration of Crash Data) / (100000000)  

M = (256663 * 365 * 14.3 * 3.00) / (100000000)  

M = 40.1896  

 

Crash Rate (Rc)  

Rc = (Section Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Rc = (1199.67 * 100000000) / (256663 * 365 * 14.3)  

Rc = 89.55 crashes per 100 MVM  

 

Injury Rate (Ri)  

Ri = (Section Injury Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Ri = (282.00 * 100000000) / (256663 * 365 * 14.3)  

Ri = 21.05 injuries per 100 MVM  

 

Critical Crash Rate (Cc)  

Cc = Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Crash Average of Similar Sections / 

Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Cc = 361.00 + 1.645 * (361.00 / 40.1896) ^ (1/2) + (1 / (2 * 40.1896))  

Cc = 365.94 crashes per 100 MVM  

 

Critical Injury Rate (Ic)  

Ic = Injury Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Injury Crash Average of Similar 

Sections / Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Ic = 54.00 + 1.645 * (54.00 / 40.1896) ^ (1/2) + (1 / (2 * 40.1896))  

Ic = 55.92 injuries per 100 MVM  
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APÊNDICE D - VELOCIDADE RECOMENDADA PARA PISTA DA ESQUERDA 

MARGINAL TIETÊ, COM DADOS HSIH DA MARGINAL PINHEIROS 

USLIMITS2 Speed Zoning Report 

Project Overview 

Project Name: Velocidade recomendada 

  

Analyst: Douglas Goncalves 

  

Basic Project Information 

Route Name: Marginal Tiete 

State: Michigan 

County: Wayne County 

City: Taylor city 

Route Type: Limited Access Freeway 

Route Status: Existing 

  

Roadway Information 

Section Length: 14.3 mile(s) 

Statutory Speed Limit: 50 mph 

Existing Speed Limit: 55 mph 

Adverse Alignment: No 

Terrain: Flat 

Interchanges: 25 

Transition Zone: No 

 

Date: 2021-06-24 

  

Crash Data Information 

Crash Data Years: 3.00 

Crash AADT: 101935 veh/day 

Total Number of Crashes: 5765 

Total Number of Injury Crashes: 866 

Section Crash Rate: 361 per 100 MVM 

Section Injury Crash Rate: 54 per 100 MVM 

Crash Rate Average for Similar Roads: 90 

Injury Rate Average for Similar Roads: 21 

  

Traffic Information 

85th Percentile Speed: 46 mph 

50th Percentile Speed: 35 mph 

AADT: 5765 veh/day 

 

Project Description: Verificar se a velocidade atual condiz com as condições locais. 

Recommended Speed Limit: 35  

Note: The section crash rate of 361 per 100 MVM is above the critical rate (94). The injury 

crash rate for the section of 54 per 100 MVM is above the critical rate (23). A comprehensive 

crash study should be undertaken to identify engineering and traffic control deficiencies and 
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appropriate corrective actions. The speed limit should only be reduced as a last measure after 

all other treatments have either been tried or ruled out.  

Disclaimer: The U.S. Government assumes no liability for the use of the information 

contained in this report. This report does not constitute a standard, specification, or regulation.  

Equations Used in the Crash Data Calculations 

Exposure (M)  

M = (Section AADT * 365 * Section Length * Duration of Crash Data) / (100000000)  

M = (101935 * 365 * 14.3 * 3.00) / (100000000)  

M = 15.9615  

 

Crash Rate (Rc)  

Rc = (Section Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Rc = (1921.67 * 100000000) / (101935 * 365 * 14.3)  

Rc = 361.18 crashes per 100 MVM  

 

Injury Rate (Ri)  

Ri = (Section Injury Crash Average * 100000000) / (Section AADT * 365 * Section Length)  

Ri = (288.67 * 100000000) / (101935 * 365 * 14.3)  

Ri = 54.26 injuries per 100 MVM  

 

Critical Crash Rate (Cc)  

Cc = Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Crash Average of Similar Sections / 

Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Cc = 90.00 + 1.645 * (90.00 / 15.9615) ^ (1/2) + (1 / (2 * 15.9615))  

Cc = 93.94 crashes per 100 MVM  

 

Critical Injury Rate (Ic)  

Ic = Injury Crash Average of Similar Sections + 1.645 * (Injury Crash Average of Similar 

Sections / Exposure) ^ (1/2) + (1 / (2 * Exposure))  

Ic = 21.00 + 1.645 * (21.00 / 15.9615) ^ (1/2) + (1 / (2 * 15.9615))  

Ic = 22.92 injuries per 100 MVM  

   

 

 


