RUTH OTAMÁRIA DA SILVA AIRES

Versão Corrigida

Uso de Índice de Ambiente Construído para Análise Espacial dos
Atropelamentos em São Paulo

São Paulo
2022

RUTH OTAMÁRIA DA SILVA AIRES

Versão Corrigida

Uso de Índice de Ambiente Construído para Análise Espacial dos
Atropelamentos em São Paulo

Dissertação
apresentada
à
Escola
Politécnica
da
Universidade de São Paulo para
obtenção do título de Mestre em
Ciências.
Área de concentração:
Engenharia de Transportes
Orientador: Prof. Dr. José Alberto
Quintanilha
Coorientadora:
Dr.ª
Cláudia
Aparecida Soares Machado

São Paulo
2022

AIRES. Ruth Otamária da Silva. Uso de Índice de Ambiente Construído para
Análise Espacial dos Atropelamentos em São Paulo. Dissertação (Mestrado)
– Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr.

________________________________________

Instituição:

________________________________________

Julgamento:

________________________________________

Prof. Dr.

________________________________________

Instituição:

________________________________________

Julgamento:

________________________________________

Prof. Dr.

________________________________________

Instituição:

________________________________________

Julgamento:

________________________________________

AGRADECIMENTOS

Ao Senhor Deus, meu Pai celestial, pelo dom da vida, pelo amor e por ser meu:
porto seguro, razão da minha paz e alegria, a Ti eu dedico este trabalho.
Aos meus pais, Creusa e Demétrio pelo apoio, orações, pelos ensinamentos da
vida, por custearem os meus estudos com muito trabalho e sacrifício.
Ao meu orientador, prof. Dr. José Alberto Quintanilha por todos os
conhecimentos compartilhados, por despertar em mim o amor pela segurança
viária e, sobretudo pela pesquisa.
À minha Coorientadora, Dra Cláudia Machado pelos conhecimentos adquiridos
sobre a pesquisa, segurança viária e geoprocessamento; pela paciência e zelo
durante todo o período do Mestrado.
Ao técnico do Laboratório de Geoprocessamento, Leonardo Godoy por ser
sempre prestativo em ajudar durante toda a pesquisa do Mestrado e pelos
conhecimentos adquiridos na linguagem R.
Às colegas do Laboratório de Geoprocessamento, Thais Passos e Mariana Lage
por todas as vezes que compartilhamos dúvidas e conhecimentos em prol do
nosso crescimento na pesquisa.
Ao prof. Dr. Cláudio Marte por me repassar lições e conhecimentos valiosos
sobre a docência durante o período de estágio em docência.
À Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) pela concessão
dos dados desta pesquisa e a solicitude da sua equipe, especialmente à
Alexandra Panontin Morgilli e à Heloísa Martins.
À equipe do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) pelos
conhecimentos

repassados

sobre

pesquisa,

mobilidade

urbana

e

geoprocessamento, durante o processo de escrita do livro Estudos de
Mobilidade por Bicicleta 2, especialmente Victor Calil.
À minha irmã Sara pela amizade, amor, companheirismo, por ser meu alicerce
durante os 7 anos vividos em São Paulo e pelos conhecimentos compartilhados
sobre legislação urbana.

Aos meus demais irmãos e irmãs: Micheline, Alexandre, Michelle, Danilo e
Demétrio pela amizade, torcida e união de sempre.
Aos meus amigos, familiares, irmãos em Cristo que sempre oraram e torceram
por mim, não vou nomear, pois a lista é grande.
A todos os colegas da Faculdade de Ensino Superior de Floriano (FAESF) e pela
oportunidade em ingressar na docência agradeço a mantenedora Dra. Elza
Bucar.
Aos meus alunos por me motivarem todos os dias a ser uma pessoa e
profissional melhor.

“Porque dEle, e por Ele, e para
Ele, são todas as coisas; glória,
pois, a Ele eternamente.
Amém.”
Romanos 11:36

RESUMO
AIRES. Ruth Otamária da Silva. Uso de Índice de Ambiente Construído para
Análise Espacial dos Atropelamentos em São Paulo. Dissertação (Mestrado)
– Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
Os acidentes de trânsito em países emergentes, incluindo o Brasil, têm
aumentado em larga escala ao longo dos anos. No mundo, aproximadamente
1,3 milhão de pessoas são vítimas fatais de acidentes de trânsito, dentre os quais
os pedestres representam aproximadamente 40% dos acidentes fatais na cidade
de São Paulo e 32% das viagens geradas. Por este motivo, existe o interesse
pelo desenvolvimento de políticas de prevenção de acidentes para esses
usuários. Neste contexto, o ambiente construído e as suas interações com o
sistema viário foram avaliados neste trabalho com o objetivo de reduzir a
quantidade e a severidade dos acidentes envolvendo pedestres. A presente
Dissertação de Mestrado tem a finalidade de identificar as zonas críticas desses
eventos da cidade de São Paulo durante os anos de 2017 e 2018, por meio do
cálculo do Planar Kernel Density Estimation (PKDE) e do Network Kernel Density
Estimation (NKDE). Adicionalmente, avaliou-se a influência do ambiente
construído na ocorrência dos atropelamentos deste período a partir do cálculo
do Índice de Ambiente Construído (IAC). A base de dados utilizada na pesquisa
foi disponibilizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo
(CET-SP), e as análises espaciais foram conduzidas por meio de mecanismos e
ferramentas de geoprocessamento em ambiente SIG (Sistema de Informações
Geográficas). No findar da pesquisa, os resultados encontrados revelaram os
distritos e as vias com maiores densidades de atropelamentos, bem como os
indicadores que auxiliam na busca dos fatores, relacionados ao ambiente
construído, contribuintes para ocorrência de acidentes com pedestres. A
combinação entre o uso do IAC e as técnicas de geoprocessamento propiciou a
geração de informações que poderão auxiliar os tomadores de decisão das
esferas municipais, estaduais e federal a realizarem ações e intervenções para
melhores práticas da segurança viária.

ABSTRACT
AIRES. Ruth Otamária da Silva. Use of Built Environment Index for Spatial
Analysis of Pedestrian Accidents in São Paulo. Thesis (Master’s degree) –
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
Traffic accidents in emerging countries, including Brazil, have increased on a
large scale over the years. Worldwide, approximately 1.3 million people are fatal
victims of traffic accidents, among which pedestrians represent approximately
40% of fatal accidents in the city of São Paulo and 32% of the trips generated.
For this reason, there is an interest in the development of accident prevention
policies for these users. In this context, the built environment and its interactions
with the road system were evaluated in this work with the objective of reducing
the number and severity of accidents involving pedestrians. This Master's Thesis
aims to identify the critical zones of these events in the city of São Paulo during
the years 2017 and 2018, by calculating the Planar Kernel Density Estimation
(PKDE) and the Network Kernel Density Estimation (NKDE). Additionally, the
influence of the built environment on the occurrence of pedestrian accidents
during this period was evaluated based on the calculation of the Built
Environment Index (IAC). The database used in the research was made available
by the São Paulo Traffic Engineering Company (TEC-SP), and the spatial
analyzes were conducted using geoprocessing mechanisms and tools in a GIS
(Geographic Information System) environment. At the end of the research, the
results found revealed the districts and roads with the highest density of
pedestrians, as well as the indicators that help in the search for factors related to
the built environment that contribute to the occurrence of accidents with
pedestrians. The combination between the use of the IAC and geoprocessing
techniques provided the generation of information that could help decision
makers at municipal, state and federal levels to carry out actions and
interventions for best practices road safety.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
De acordo com Anderson (2009) os acidentes viários são uma consequência
do aumento da mobilidade da sociedade atual. O impacto dos acidentes de
trânsito em termos de lesões e mortes é um desafio social e de saúde pública.
O trânsito nas grandes cidades tem sido cada vez mais desafiador,
especialmente pelo uso inadequado do solo urbano e do espaço viário, além da
proliferação de vias com alto fluxo de veículos, incluindo automóveis,
motocicletas, caminhões, ônibus, etc. Fator contribuinte para a ocorrência de
atropelamentos (CET-SP, 2016).
Fitzpatrick (2000) afirma que conforme o volume de veículos aumenta, o
número de acidentes também cresce. De igual forma, Siddiqui et. al. (2012)
afirmam que os acidentes de pedestres e ciclistas são diretamente proporcionais
à velocidade e ao volume de tráfego de veículos.
Sabe-se ainda que os pedestres e os ciclistas são os usuários mais
vulneráveis do sistema de transporte, incluindo os mesmos na categoria de
Usuários Vulneráveis de Vias (UVV) ou Vulnerable Road Users (VRU) no termo
em inglês que será utilizado daqui para frente. Embora exista uma preocupação
em incentivar a mobilidade ativa e o uso de modos de transportes não
motorizados (mais sustentáveis do que os modos motorizados), ainda há uma
lacuna importante em medidas de segurança viária com vistas à prevenção de
acidentes envolvendo os VRU (MACHADO et al., 2015).
Shinar (2012) afirma que combinar mobilidade e segurança de pedestres e
ciclistas é uma questão fundamental e crítica, e que são necessários esforços
para analisar, entender e definir as ações de segurança viária para os VRU.
Subhan et. al. (2021) afirmam que em função do aumento dos acidentes, o
investimento em intervenções de segurança viária é uma questão essencial,
principalmente nos países em desenvolvimento.
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Os acidentes de trânsito são a oitava causa de óbitos em todo o mundo, e a
principal causa da morte de jovens com idade entre 15 e 29 anos. No ano de
2016 morreram 1,3 milhão de pessoas no mundo em acidentes viários (OMS,
2018), e os prejuízos além de sociais e emocionais, são econômicos e
ambientais. No Brasil, em 2015, esse prejuízo girou em torno de 52 bilhões de
dólares por ano, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV,
2017).
O trânsito do Brasil é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como o quinto mais perigoso do mundo. Caso nenhuma providência urgente seja
tomada, as tendências atuais sugerem que em 2030 as mortes no trânsito se
tornarão a quinta principal causa de morte no mundo. (OMS, 2018).
Por esse motivo, em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) em
conjunto com a OMS, proclamaram a Década de Ação pela Segurança no
Trânsito 2011-2020. O plano buscava diminuir a fatalidade dos acidentes de
trânsito naquela década, e, futuramente, reduzi-la para a metade. Também foi
lançado o Plano de Ação Global, que objetiva dar mais atenção aos VRU,
sugerindo medidas de proteção para os mesmos (OMS, 2013).
Segundo a Cable News Network (CNN, 2020) o Brasil não atingiu a meta
estabelecida pela OMS em reduzir os acidentes em 50%, alcançando uma
redução de apenas 25%. Para a atual década 2021 - 2030, a OMS estabeleceu
um novo plano de ação global de segurança viária, visando continuar os esforços
para reduzir pela metade o número de acidentes de trânsito durante este período
(ONU, 2021).
Também foi lançado pela ONU 17 Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável (ODS), onde o 11º objetivo busca o atingimento de metas para
segurança viária e de sistemas de transportes mais seguros para a população
(ONU, 2017).
As metas não param de ser traçadas e a OMS (2017) estabeleceu que
até 2030, todos os países devem aderirem a um ou mais dos principais
instrumentos jurídicos da ONU no que diz respeito à segurança viária.
2

Dentro dessa mesma temática, visando a redução de acidentes, o
parlamento sueco em 1997 implantou a filosofia Visão Zero (VZ), que se baseia
no atingimento de “zero” fatalidades no trânsito e acidentes com vítimas graves
(ARNOLDUSSEN, 2004; RAIA JÚNIOR, 2005).
Os resultados dessa ação foram mostrados no estudo de Johansson
(2009), realizado na Suécia entre os anos de 1997 a 2006, onde foram
executadas intervenções no sistema viário, incluindo alterações de geometria,
melhorias na sinalização, ações educativas no trânsito e redução da velocidade
regulamentada para operação. Tais ações resultaram na redução de 80% da
mortalidade no trânsito.
Na cidade de São Paulo os acidentes de trânsitos são um dos principais
causadores de mortes. No ano de 2018, os pedestres representavam em média
21% do total de acidentes. Nos acidentes fatais a representatividade sobe para
41% (CET-SP, 2018). Tendo em vista o alto número de acidentes com vítimas
pedestres, o estudo para a busca dos fatores contribuintes é uma medida
urgente a ser tomada. A Figura 1 mostra a evolução temporal do número de
atropelamentos na cidade de São Paulo.
Figura 1: Atropelamentos de 2016 a 2018 na cidade de São Paulo
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Por esta razão, convém abordar a seguinte hipótese de pesquisa: o
ambiente

construído

tem

uma

grande

influência

na

ocorrência

de

atropelamentos, pois afeta o fluxo de veículos e a circulação de pessoas. Um
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local em que o ambiente construído apresenta grande potencial para geração de
viagens, terá um elevado volume de veículos e pessoas se deslocando até seus
destinos.
Um exemplo de ambiente construído com alto potencial para geração de
viagens é a presença dos chamados Polos Geradores de Viagens (PGV), tais
como shopping centers, estabelecimentos de ensino e saúde, centros de lazer e
recreação, etc.
O estudo das interações do tráfego, do ambiente construído no entorno
das vias e dos acidentes de trânsito se torna necessário, pois a investigação dos
fatores contribuintes dos acidentes é de suma importância para o auxílio na
tomada de decisão nas intervenções a serem realizadas no sistema viário.
Tais ações são fundamentais para a busca de melhores práticas na
segurança viária. Para tal propósito serão estudadas as relações entre o entorno
dos Polos Geradores de Viagens (PGV) e o transporte público, bem como os
pontos mais críticos em relação à ocorrência e os fatores contribuintes dos
acidentes com pedestres.
1.2. OBJETIVOS
A seguir são apresentados os objetivos da presente pesquisa.
1.2.1. Geral
O objetivo geral deste estudo é a identificação de trechos críticos de
ocorrências de atropelamentos e, a análise e o entendimento dos fatores
contribuintes entre esses atropelamentos com o ambiente construído,
notadamente a presença de PGV. A área de estudo é o município de São Paulo.
1.2.2. Específicos
Os objetivos específicos da Dissertação de Mestrado são:


Identificar os trechos críticos, levando em consideração a severidade
das ocorrências e a possível dependência espacial;
4



Analisar fatores contribuintes para a ocorrência de atropelamentos, por
meio do cálculo do Índice do Ambiente Construído (IAC);



Adaptar o IAC a luz da segurança viária.

1.3. CONTRIBUIÇÃO DESTA PESQUISA
Considerando os objetivos apresentados, esta Dissertação pretende
contribuir para a academia no estudo de atropelamentos, a fim de colaborar com
as autoridades de trânsito, no sentido de auxiliar na proposição de medidas para
provocar uma diminuição nos atropelamentos, especialmente em relação aos
pedestres, pois representam o maior número de vítimas fatais de acidentes na
cidade de São Paulo (CET-SP, 2018).
Essa colaboração se dará a partir da identificação de trechos críticos e dos
fatores contribuintes relacionados aos PGV, pois, ao se constatar uma possível
causa do problema, as chances de tratamento são consideravelmente maiores.
Dessa forma, esse trabalho poderá servir de auxílio para os tomadores de
decisão e analistas de transportes realizarem intervenções no sistema viário
através de políticas que possam intervir nas causas dos atropelamentos,
utilizando os resultados e os métodos proposto neste trabalho.
1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2
apresenta a revisão bibliográfica que serviu para embasamento desta pesquisa
nas áreas de: segurança viária, acidentes viários, análise espacial, ambiente
construído e polos geradores de viagens. O Capítulo 3 apresenta a exposição e
descrição das etapas para a consecução dos objetivos propostos, bem como as
ferramentas que foram utilizadas para obtenção e processamento dos dados. O
Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e correspondente discussão e o
Capítulo 5 a conclusão e sugestões para trabalhos futuros. Por fim, no Apêndice
I são apresentados os mapas de densidade de acidentes por atropelamento na
rede viária.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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A seguir será apresentada uma revisão bibliográfica estruturada dos temas
estudados e que fazer parte do escopo da Dissertação.
2.1. SEGURANÇA VIÁRIA
Segundo Elvik et. al. (2009) a segurança viária tem como principal objetivo a
redução de acidentes de tráfego, e essa diminuição está vinculada a 140
medidas propostas, tais como: aprimoramento na legislação de trânsito,
fiscalização mais eficiente, educação e conhecimento das leis de trânsito,
melhorias nas zonas críticas de acidentes, manutenção das vias e dos veículos,
rapidez no resgate em acidentes, dentre outras.
Ferraz et. al. (2012) afirmam que a segurança viária está muito ligada ao
desenvolvimento social e é diretamente associada à educação, engenharia e
fiscalização, tendo em vista que há um tráfego mais seguro nos países
desenvolvidos devido à existência de uma legislação e de punição aos infratores
mais severas, maior conhecimento e respeito às leis e regras de trânsito por
parte da população, exigência de ações que visam a educação no trânsito para
condutores e pedestres, amplo acesso das pessoas às informações sobre as
estatísticas de acidentes, etc.
A OMS tem encorajado seus países membros a implementarem, em suas
legislações, ações que possam fortalecer a segurança viária, através de
campanhas de âmbito nacionais e atividades de conscientização, bem como
uma fiscalização ostensiva.
A abordagem é realizada através de manuais, onde são descritos todos os
métodos com o propósito de buscar ações estratégicas para a redução de
acidentes, onde são baseadas em casos de sucesso no mundo e, através desse
suporte, é possível identificar os desafios encontrados pelos países na
implantação de uma legislação efetiva para a promoção de medidas para a
redução de acidentes (OMS, 2018).
O Highway Safety Manual (HSM, 2010), desenvolvido pela American
Association of State Highway Transportation Officials (AASHTO), é a principal
referência internacional de segurança viária, onde são verificados impactos de
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acidentes, técnicas de identificação de trechos críticos, avaliação de impactos
econômicos, além de modelos de previsão de acidente.
No Brasil, existem diversos manuais de segurança viária, dentre eles
destacam-se o Vias Seguras (1999), do DNIT, onde são abordadas temáticas,
como: a) transporte e trânsito; b) normas brasileiras de trânsito; c) sinalização e
proteção rodoviária; d) prevenção de acidentes; e) atendimento ao usuário;
dentre outros.
Ferraz et. al. (2012) mostram alguns pontos a serem avaliados na gestão da
segurança viária, sendo eles: a) obtenção e monitoramento de números de
acidentes viários; b) realização de Auditoria de Segurança Viária; c) tratamento
de locais críticos; d) definição de medidas para a redução do número e da
severidade de acidentes. Tais pontos estão descritos neste trabalho nas
próximas seções deste capítulo.
2.2. ACIDENTES VIÁRIOS
Os sinistros de trânsito, de acordo com a NBR 10697(2020): “é todo evento
que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e/ou em lesões a pessoas e animais, e
que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em
que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas
abertas ao público”.

Afolabi et. al. (2021) afirmam que acidentes não acontecem simplesmente, e
sim são causados, mas que são resultados de outros fatores. Os autores
justificam em seu estudo que a explosão populacional e o aumento na taxa de
motorização são os principais causadores destes eventos.
A CET-SP (2017) classifica os tipos de acidentes de trânsito, como:
atropelamento (quando um veículo atinge um pedestre); colisão (colisão entre
veículos em movimento) e choque (impacto de um veículo contra um obstáculo
fixo). A classificação também se dá quanto à sua severidade e Ferraz et. al.
(2012) afirmam que no Brasil são divididos em três categorias: sem vítimas
(apenas danos materiais), com vítimas não fatais (feridos) e fatais. Além disso,
os feridos podem ser classificados em leves ou graves.
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Ferraz et. al. (2012) afirmam que diversos fatores podem causar os acidentes
de trânsitos, como: fator humano, fator veicular e condições climáticas.
Mantovani (2003) ainda considera o uso do solo como um dos fatores
contribuintes.
Recentemente, diversos estudos na área foram realizados, onde obtiveram
como resultados os seguintes fatores contribuintes de acidentes, conforme
apresentados na Tabela 1:
Tabela 1- Fatores contribuintes de acidentes

Autor(es)

Área de estudo

Período do
estudo

Fatores contribuintes
Comportamento humano,
falha nos freios do veículo,

Wang et. al. (2019)

China

2010 a 2015

dia da semana, horário do
acidente e condições
climáticas

Weng et. al. (2016)

Estados Unidos

2004 a 2008

Altas velocidades e
ingestão de álcool
Volume de tráfego de

Liu e Marker (2019)

Alemanha

2008 a 2013

veículos, altas velocidades
e o uso do solo

Alhasan et. al. (2018)

Estados Unidos

2006 e 2016

Pavimento precário
Velocidade, más condições

Dong et. al. (2018)

Estados Unidos

2014 e 2015

de iluminação viária e
fatores climáticos

Fonte: Autora (2021)

Nos próximos itens serão apresentados os principais fatores contribuintes
para a ocorrência de acidentes.
2.2.1. Comportamento humano
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Dentre os fatores humanos destacam-se: conduzir veículo em velocidade
excessiva incompatível com a via; desrespeito à legislação de trânsito por parte
do condutor e/ou do pedestre; inobservância da sinalização de trânsito; dirigir
sob o efeito de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas
(medicamentos, drogas, álcool, etc.) (FERRAZ et. al. 2012).
Segundo Domenichini, Branzi e Smorti (2019) os acidentes caracterizam
o condutor (comportamento humano) como agente decisivo para a ocorrência do
acidente. Essas ações são divididas em reflexas, onde diz respeito à interação
entre o usuário com a via e o seu entorno e em ações voluntárias, onde parte
das decisões do usuário.
Conforme mencionado anteriormente, a velocidade é um forte indicador
para a ocorrência de acidentes. Segundo o World Resources Institute (WRI) uma
redução em 5% na velocidade média ocasionaria uma queda de 30% na
ocorrência de acidentes fatais, já que uma velocidade menor permite uma melhor
visibilidade, além proporcionar um tempo de reação mais adequado (WRI, 2018).
A engenharia automotiva tem investido em dispositivos de segurança nos
veículos com o intuito de reduzir os efeitos da velocidade nos acidentes, onde
os mesmos absorvem o impacto da energia de colisão resultando em
deformação plástica (OKORUGBO et al., 2019)
No estudo realizado por Gitelman et. al. (2017), os autores analisaram 179
trechos de uma via em Israel, e demonstraram uma relação direta entre a
velocidade e a ocorrência de acidentes.
A educação e o esforço legal ajudam a combater os erros humanos que
correspondem a 90% dos acidentes, portanto é de extrema importância o
investimento de ações dessa natureza (OMS, 2015).
Dunn (2021) propõe um guia para o desenvolvimento de uma estrutura
para desenvolvimento de um sistema de vigilância sentinela para o uso de
drogas não alcoólicas por motoristas em acidentes. Esse guia descreve um
processo piloto para a coleta, armazenamento e análise de dados, em dois
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estados dos Estados Unidos, o que contribui para o preenchimento da lacuna da
fiscalização.
2.2.2. Vias
Ferraz et. al. (2009) apontam que quanto à via os principais fatores são:
o pavimento de má qualidade ou sem manutenção, a sinalização precária, a
geometria inadequada da via, problemas nas interseções, dentre outras.
Stipancic et. al. (2020) demonstram em seu estudo sobre atropelamentos
em intersecções sinalizadas realizado em Montreal entre os anos de 2012 a
2016, que as más condições do pavimento e a geometria contribuíram para a
ocorrência desses eventos. Nesse mesmo estudo os autores afirmam que a
maioria dos atropelamentos ocorrem em áreas comerciais e em vias com um
maior número de faixas e alto volume de pedestres.
Segundo Lee, Abdel-Aty e Jiang (2015) as condições do pavimento
influenciam diretamente na segurança viária, principalmente em acidentes mais
graves ou fatais. Todavia, quando o pavimento está bem conservado a gravidade
dos acidentes é menor.
Aires (2019) conduziu um estudo em importante via da cidade de São
Paulo com elevada frequência de acidentes envolvendo ciclistas. Sobre essa
mesma via, levantamentos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
(CEBRAP, 2017) indicavam que o volume de bicicletas nessa área registrou um
aumento de 227% em relação ao biênio anterior (2016/2017). Assim sendo, a
autora conclui que a quantidade de acidentes e o alto volume de tráfego (nesse
caso, de bicicletas) são bons indicativos para a implementação de ações de
prevenção de acidentes e estudos mais aprofundados quanto a esse modo de
transporte nessa área.
Na tentativa de redução do número de acidentes, em 1980 surge o
conceito de traffic calming ou moderadores de tráfego, que são intervenções
viárias que objetivam a diminuição da velocidade dos veículos. Segundo
Lockwood (1997) trata-se da combinação de medidas físicas que minimizam os
efeitos negativos do uso de veículos motorizados, alteram o comportamento do
10

motorista e melhoram as condições para os VRU. Dentre as principais medidas
estão: lombadas, rotatórias, instalação de equipamentos de fiscalização de
velocidade (radares), pavimentos e marcações especiais, sinais de alerta,
elevação da faixa de pedestres, dentre outros.
Juhász e Koren (2016) realizaram um estudo com nove cidades da
Hungria, onde oito delas possuíam populações semelhantes, entre 100 e 200 mil
habitantes, e a capital Budapeste com 1,7 milhão de habitantes. Concluiu-se
neste estudo que nas vias onde houve a adoção de medidas de traffic calming o
número de acidentes foi consideravelmente reduzido em até 32%. O objetivo
principal do traffic calming é melhorar a segurança viária, os espaços públicos e
a qualidade ambiental.
2.2.3. Veículos
Em relação aos veículos, os principais problemas são: falta de
manutenção nos freios, faróis com ausência ou excesso de brilho, pneus lisos e
sem pressão, perda de potência do veículo, dentre outras falhas (FERRAZ et. al.
2012).
Xu et. al. (2018) afirmam em sua pesquisa, realizada na China, que 37,3%
dos acidentes de tráfegos ocorridos entres os anos de 2009 a 2013 foram
decorrentes das más condições de manutenção dos veículos, e ainda, que
condições precárias dos pneus são responsáveis por 10,3% dos acidentes
analisados no estudo.
Outras pesquisas também demonstram as falhas dos veículos como forte
indicador para a ocorrência de acidentes (GARCIA et al., 2019; SHRESTHA e
SHRESTHA, 2017)
2.2.4. Outros fatores
Fatores ambientais também são elencados como causas para a
ocorrência de acidentes. Zhao et. al. (2019) na sua pesquisa sobre a relação
entre as condições climáticas e os acidentes de trânsito, realizada em um estado
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norte americano entre os anos de 2011 e 2015, identificaram que a chuva, dias
intensos de neblina, e baixas temperaturas aumentam o risco de acidentes.
Zhai et. al. (2019) concluem na sua pesquisa realizada em Hong Kong no
ano de 2015, que a alta temperatura e a presença de chuva estão associadas a
uma maior probabilidade de acidentes envolvendo pedestres com ferimentos
graves ou fatais.
A precariedade da iluminação pública também se mostra como fator de
ocorrência de acidentes, conforme afirma Wanvik (2008) em seu estudo sobre
acidentes de 1987 a 2006 em cidades holandesas, ao concluir que a severidade
dos acidentes com pedestres, bicicletas e ciclomotores é significativamente
maior em situações de iluminação viária precária.
Lin et. al. (2019) constataram em sua pesquisa realizada em dois
municípios da Flórida, nos Estados Unidos entre os anos 2011 e 2014, que a
iluminação viária em condição precária é a variável que mais colabora para a
ocorrência de acidentes envolvendo pedestres com lesões graves.
Para solucionar esse problema, uma iluminação pública adequada tornase necessária, pois segundo Elvik et. al (2009) a iluminação reduz o risco de
acidentes à noite, pois facilita a percepção da via, de outros usuários e do
entorno, além de proporcionar conforto na locomoção e melhorar a segurança
pública.
2.3. SISTEMAS SEGUROS
No estudo Haque e Haque (2018) foi realizado um breve histórico a
respeito dos fatores contribuintes dos sinistros de trânsito, onde o usuário da via
(condutor e/ ou pedestre) são os principais responsáveis pela ocorrência e, o
foco dos estudos baseiam-se em buscar soluções para tais comportamentos.
Em contrapartida, estudos recentes demonstram que a adoção de a abordagem
de sistemas seguros trata-se de um conceito mais amplo.
E segundo a OMS (2013) o objetivo de um Sistema Seguro é garantir que,
caso ocorram acidentes, os mesmos não resultem em óbitos e lesões humanas
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graves, para tanto esse sistema deve trabalhar de forma integrada por meio de
várias intervenções, a fim de proporcionar: usuários de estradas seguros,
veículos seguros, velocidades seguras, estradas seguras e atendimento pósacidente.
Em outras palavras de acordo com o WRI (2020) o amplo conceito aborda
que os erros humanos são inevitáveis, porém os governos tem a
responsabilidade de proteção aos cidadãos, portanto a rede viária deve ser
projetada de forma que o “erro” humano não resulte em um ferimento grave ou
ocorrência fatal, sendo assim o poder público deve implementar a abordagem
dos sistemas seguros.

Com base nisso, as áreas de atuação dos sistemas seguros, destacamse: a) melhores opções de mobilidade; b) planejamento do uso do solo; c)
educação e capacitação das equipes envolvidas; d) gestão de velocidade;
fiscalizações, leis e regulamentações; e) projeto e tecnologia de veículos; f)
desenho de ruas e engenharia; g) resposta e atendimento de emergência pós
acidente (WRI, 2020).

Finkel et. al (2020) afirmam que para que ocorra uma mudança de
paradigma para um Sistema Seguro a educação dos líderes de segurança de
transporte nas três esferas: federais, estaduais e locais é de extrema
importância. Além dos esforços no avanço da implementação desse sistema
com base nos projetos e programas já existentes.
Safapour et al. (2020) objetivaram no seu estudo a identificação e
comparação na segurança viária no mundo, sendo divididas em três
abordagens: abordagem tradicional, abordagem sistêmica e visão zero, onde a
primeira refere-se ao usuário da via. Já a abordagem sistêmica diz respeito à
segurança sustentável, sistemas seguros e a década de ação da ONU. No final
da pesquisa os autores concluíram que os países que adotaram uma abordagem
sistêmica com a utilização de sistemas seguros tem trazido excelentes
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resultados e que diversos países estão na busca da implementação dessa
abordagem.
2.4. IDENTIFICAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS DE ACIDENTES
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
(DNIT, 2006) a identificação dos trechos críticos de acidentes é de grande
relevância, pois é possível realizar intervenções nesses locais, bem como a
implantação de políticas de segurança viária de maneira mais acertada. Sabese que um trecho é considerado crítico quando possui uma grande concentração
de acidentes
De acordo com (DNIT, 2006), para a identificação de locais críticos
de acidentes são necessários dados espaço-temporais de registros de
acidentes, podendo ser utilizadas informações, como: volume de tráfego e
características físicas do espaço viário.
A técnica de avaliação da severidade de acidentes que tem sido
comumente utilizada é o cálculo da Unidade Padrão de Severidade (UPS), que
é um método numérico, que considera o número de ocorrências e atribui pesos
conforme a severidade do acidente. (Ministério dos Transportes, 2002). A
atribuição dos pesos pelo Ministério de Transportes (MT) é apresentada a seguir
na Equação (1) Unidade Padrão de Severidade:
𝑈𝑃𝑆 = 𝐴𝐷𝑀 + (4 × 𝐴𝐹 ) + (6 × 𝐴𝐹𝑃) + (13 × 𝐴𝑉𝐹)

(1)

Fonte: Ministério de Transportes (2002)

Onde:
ADM = Acidentes somente com danos materiais
AF = Acidentes com ferido(s)
AFP = Acidentes com feridos envolvendo pedestres
AVF = Acidentes com vítima(s) fatal(is)
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A UPS foi utilizada na pesquisa de Alves (2011) para identificar as
áreas mais críticas de acidentes nos diferentes tipos de uso do solo e os
resultados

obtidos

foram

que

as

áreas

onde

há

concentração

de

estabelecimentos de comércio, de serviços e templos religiosos (PGV) possuem
uma alta correlação com o número de acidentes.
Schneider e Pontius Jr (2001) destacam a importância dos métodos que
utilizam os SIG para o estudo de acidentes que têm como vítimas pedestres e,
torna possível uma identificação de trechos de acidentes a partir de uma análise
espacial.
Rankavat e Tiwari (2013) em seu estudo na Índia utilizaram ferramentas
de análise espacial em ambiente SIG, para identificar as áreas mais propensas
a acidentes ocorridos com vítimas pedestres.
Para a identificação de zonas críticas uma técnica bastante utilizada é a
Estimativa de Densidade Kernel (EDK) ou KDE (Kernel Density Estimation) na
sigla em inglês, termo que será utilizado daqui para frente, conforme mostrado
na pesquisa de Machado et. al., 2015. Esse método é uma ferramenta de SIG
que é capaz de analisar a densidade a partir de um ponto de referência, onde a
área de estudo é dividida em núcleos e são calculados a partir de um
determinado raio, estimando assim a quantidade de eventos (no caso acidentes)
que acontecem na área.
Anderson (2009) em sua pesquisa utilizou o KDE para identificar zonas
críticas de acidentes em Londres e os resultados demonstraram que as maiores
vítimas são os pedestres e ciclistas, e os principais locais estão na região central
de Londres, nos cruzamentos e nos pontos de ônibus.
No âmbito do KDE no estudo de acidentes recentemente foram realizados
diversos estudos na área, na literatura também são chamados de: blackspots,
hotspots ou blackzones (Tabela 2):
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Tabela 2 – Uso do KDE nos estudos de acidentes

Local da área

Período do

de estudo

estudo

Shafabakhsh, Famili e Bahadori (2017)

Irã

2011 e 2012

Harirforoush e Bellatite (2019)

Canadá

2011 a 2013

Autor(es)

Bíl, Andrášik e Sedoník (2019)

República
Tcheca

2010 a 2018

Benedek, Ciobanu e Man (2016)

Romênia

2010 a 2013

Bassani, Rossetti e Catani (2020)

Itália

2006 a 2016

Lakshmi, Srikanth e Arockiasamy (2019)
Hashimoto et. al. (2016)
Katicha, Khoury e Flintsch (2020)

Estados
Unidos
Japão
Estados
Unidos

2008 a 2012
1999 a 2007
2001 a 2010

Fonte: Autora (2022)

As pesquisas indicadas na Tabela 2 demonstraram ótimos resultados
para identificação dos trechos críticos após a utilização do KDE em acidentes
viários. Segundo Anderson (2009) a metodologia de Estimativa de Densidade
Kernel (KDE) consiste no cálculo de densidade dos eventos (no caso
atropelamentos) em um ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG)
a partir de um ponto de referência que são medidos a partir de um determinado
raio, onde a intensidade é alta nos locais de maiores densidades e a diminuição
é gradativa conforme a densidade diminui.
A análise espacial é considerada uma técnica eficiente para identificação
de trechos críticos de acidentes, como também pode ser visto no estudo de
Erdogan et. al. (2015), onde o método KDE foi aplicado para determinar os
trechos críticos quanto à ocorrência de acidentes viários na Turquia.
Dai e Jaworski (2016) empregaram o KDE na pesquisa desenvolvida
sobre a influência do ambiente construído nos acidentes de trânsito, e identificam
os trechos críticos dessas ocorrências. A técnica utilizada revela uma
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considerável variação na localização dos atropelamentos. Os resultados também
demonstraram que os pontos de paradas e terminais de transporte público, bem
como zonas comerciais, principalmente com a presença de bares, lojas e
restaurantes, são locais críticos de ocorrência de atropelamentos.
Stipancic et. al. (2020) utilizaram o número total de acidentes de trânsito
e o volume de pedestres para calcular as taxas de acidentes e então caracterizar
os locais mais críticos. A principal finalidade do estudo foi modelar os efeitos
dessas variáveis na segurança de pedestres em cruzamentos de vias urbanas.
O método KDE possui algumas limitações, uma delas é que o cálculo da
densidade é feito em uma área de influência, considerando a distância euclidiana
entre os eventos (neste caso atropelamentos). Para suprir essa limitação Okabe
et. al. (2006) desenvolveram um método de estimação de densidade de pontos
na rede viária, a partir de um plugin a ser utilizado em um ambiente SIG. Nessa
abordagem o cálculo da densidade é feito a partir de distância percorrida ao
longo da via entre os eventos.
O SANET (Spatial Analysis along Network) consiste em um pacote de
ferramentas desenvolvido para análises e processamentos em ambiente SIG.
Dentre essas ferramentas, há o Kernel Density Estimation, que calcula a
densidade de eventos ao longo da rede viária. Esta técnica é denominada na
literatura como Network Kernel Density Estimation (NKDE) por considerar as
distâncias entre os eventos (neste caso atropelamentos), ao longo da rede viária
(OKABE, 2006).
Okabe e Sugihara (2012) com base em testes realizados no pacote
SANET definiram como regra que a largura ideal da banda deve ser 10 (dez) vez
maior que o tamanho da célula.
Romano e Jiang (2017) afirmam em sua pesquisa que o NKDE exibe de
forma clara e satisfatória a visualização dos pontos críticos de acidentes
ocorridos entre os anos de 2012 e 2017 na cidade de Nova Iorque nos Estados
Unidos, mais especificamente a área de Manhattan. Nesse trabalho, os autores
também utilizam o PKDE, ou seja, o estimador planar de densidade Kernel, e os
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mesmos afirmam que essa técnica não evidencia, de fato, quais são as vias mais
perigosas, além de superestimar os pontos críticos.
De acordo com Congiu et. al. (2019) a técnica NKDE é de extrema
importância, pois por meio da mesma é possível identificar com mais precisão
as vias mais críticas e; portanto, ao empregarem o NKDE houve uma facilidade
na identificação das vias que necessitavam de intervenções preventivas.
2.5. VULNERABLE ROAD USERS - VRU
A exposição ao tráfego também é um fator preponderante para a
ocorrência dos acidentes. Por esse motivo, convém salientar que existem os
usuários mais vulneráveis, que na literatura são classificados como Usuários
Vulneráveis das Vias (UVV) ou Vulnerable Road Users (VRU) no termo em
inglês, que será aqui utilizado (OCDE, 1998). O tema é abordado em diversas
pesquisas recentes, tais como Ziakopoulos e Yannis, 2020; Cieslik et. al., 2019;
Shi et. al. 2020; Vilaça et. al. 2019.
Essa vulnerabilidade está associada à falta de proteção desses usuários,
que também estão muito expostos no espaço viário. Os idosos, as crianças e as
pessoas com deficiência fazem parte da categoria dos especialmente
vulneráveis, pois além da exposição e falta de proteção, os mesmos apresentam
desvantagens físicas e/ou cognitivas em relação aos demais usuários
(TOOCOOL TRAFFIC SCHOOL, 2018).
Bassani et. al. (2020) afirmam que para proteger os VRU é necessária
uma infraestrutura dedicada e segura como é demostrado em seu estudo,
realizado na Itália no período de 2006 a 2016, onde 40% dos acidentes
envolveram esses usuários.
Segundo Ferraz et. al. (2012) nos países em desenvolvimento as
principais vítimas dos acidentes se encontram nas classes econômicas mais
baixas, que não têm acesso ao automóvel particular, e são considerados os
usuários mais vulneráveis, ou seja, pedestres, ciclistas e motociclistas. No
entanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) (1998) classifica somente os pedestres e ciclistas como VRU, pois
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consideram que os motociclistas, apesar da sua exposição ao tráfego e de não
possuírem equipamentos de proteção para estarem devidamente protegidos,
conduzem um veículo que é capaz de trafegar em altas velocidades, podendo
provocar, assim, diversos acidentes. Neste trabalho considerou-se VRU os
pedestres e ciclistas.
Yuan e Chen (2017) concluíram em sua pesquisa sobre VRU que os
pedestres têm maior risco de acidentes no tráfego rodoviário em comparação
com os ciclistas. O seu estudo também mostrou que o período noturno e a
velocidade mais alta dos veículos aumentavam a severidade dos acidentes.
Dados revelam que no Brasil os números de atropelamentos fatais
correspondem a cerca de 20% do total de acidentes de trânsitos. O mesmo não
acontece na cidade de São Paulo, onde os números giram em torno de 41%
(CET-SP, 2018). As crianças e as pessoas idosas são as principais vítimas dos
atropelamentos no Brasil, a mesma tendência ocorre com os acidentes que
envolvem bicicletas.
A representatividade dos pedestres no número de viagem é bastante
considerável. Segundo dados da pesquisa Origem/Destino (O/D) as viagens a
pé representam 32,7% do total das viagens realizadas na Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP) (METRÔ, 2017). Em outras principais cidades brasileiras,
em torno de 41% das viagens são realizadas a pé (ANTP, 2016), apresentando
uma expressiva representação do modo pedonal.
Com base nisso, convém ressaltar que a alta participação dos pedestres
é um forte indicativo para a implementação de ações de segurança viária
dedicadas para esse grupo que é tão afetado.
Proporcionar um sistema viário mais equitativo para todos é uma das
metas do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU, 2012) desde a sua
sanção. O mesmo tem como diretrizes principais a priorização de modos não
motorizados, bem como do transporte coletivo sobre o individual, além da
integração com a política de desenvolvimento urbano, visando a elaboração de
projetos de transportes coletivos estruturados (BRASIL, 2012).
19

Uma das medidas para garantir a segurança dos VRU é a promoção da
Mobilidade Urbana Sustentável (MUS), que incentiva os modos ativos de
locomoção, tais como ciclismo e caminhada. Outra proposta da MUS é promover
qualidade de vida para a população, além de implementar facilidades para
pedestres (ruas de pedestres, como os calçadões) e para ciclistas (infraestrutura
cicloviária), bem como o acesso ao transporte coletivo. É importante salientar
que a segurança viária age como parte integrante fundamental na MUS, pois
atua no desenvolvimento do estudo de medidas para a redução do número de
acidentes (WRI, 2018).
Leden (2002) concluiu em seu trabalho que o aumento do fluxo de
pedestres e a diminuição da circulação de veículos motorizados reduzem o
número de acidentes envolvendo pedestres.
A calçada é um forte dispositivo de segurança viária para o pedestre.
Segundo o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (CTB,1997) a calçada é
parte do espaço urbano segregado, em nível diferente da via, e é destinada à
circulação de pedestres, onde não é permitida a circulação de veículos.
Com o intuito de fornecer mais segurança e mobilidade ao pedestre, foi
criado o Pedestrian and Facilities Guide Users (2002), que estabelece 47
medidas para a redução de acidentes, dentre as principais destacam-se:
redução e monitoramento da velocidade dos veículos, sinalização horizontal e
vertical apropriadas, calçadas adequadas e construção de passarelas, melhorias
na iluminação, implantação de infraestrutura cicloviária, alteração no desenho
viário, além da presença de autoridades de trânsito, especialmente em zonas
escolares, para auxiliar as crianças na travessia das vias, dentre outras ações.
2.6. POLOS GERADORES DE VIAGENS - PGV
Uma das interfaces do ambiente construído são os Polos Geradores de
Viagens (PGV), definidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)
(2001) como empreendimentos que por meio de oferta de bens e serviços geram
(produzem e atraem) elevado número de viagens. Exemplos desses
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empreendimentos

são

estabelecimentos

de

saúde,

shopping

centers,

estabelecimentos de ensino, arenas esportivas, etc.
Portugal e Goldner (2003) afirmam que os PGV são instalações de
naturezas distintas, que buscam o desenvolvimento de atividades em uma
escala e porte determinados, capazes de gerar um contingente significativo de
viagens.
A CET-SP (1983) afirma que os PGV causam reflexos negativos no
sistema de transporte, tais como altos índices de congestionamento de tráfego,
poluição sonora e atmosférica, com maior quantidade de emissões veiculares,
além de tornar o ambiente mais propenso a acidentes envolvendo pedestres e
ciclistas.
Segundo o DENATRAN (2001) os PGV podem ser classificados em
pequeno porte (até 100 m²); médio porte (empreendimentos de 100 a 400 m²); e
grande porte (acima de 400 m²).
Com base nas características distintas de cada município brasileiro, cada
cidade possui uma regra para determinar e classificar os PGV. Na cidade de
Curitiba, por exemplo, considera-se PGV as edificações com área construída a
partir de 5.000 m² em regiões comerciais. Na cidade de São Paulo, para que um
empreendimento seja considerado um PGV, utiliza-se o critério do número de
vagas de garagem (estacionamento). Para determinar o quantitativo das vagas
de garagem de uma edificação é utilizada a área construída, conforme
estabelece a Lei Municipal 16402/2016 que considera de forma genérica 1 (uma)
vaga de estacionamento para cada 50 (cinquenta) m² de área construída (SÃO
PAULO, 2016). Dessa forma, a capital paulista adota um critério baseado em 3
(três) situações, em função do número de vagas de garagem, para determinar
se um empreendimento é considerado um PGV: (i) edificação comercial que
possui mais de 80 vagas de estacionamento e está localizada nas áreas
especiais de tráfego (locais com maior fluxo de veículos e pessoas); (ii)
edificação comercial que possui mais de 200 (duzentas) vagas de
estacionamento nas demais áreas da cidade; e (iii) edificação que apresente
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mais de 120 vagas de garagem e está localizada em áreas residenciais
(DENATRAN, 2001).
2.7. AMBIENTE CONSTRUÍDO E OCORRÊNCIA DOS ACIDENTES
Grande parte dos problemas das grandes cidades tem relação direta com
a falta de planejamento de transportes e sua integração com o uso e ocupação
do solo, que acontece de maneira desordenada em relação ao crescimento das
cidades (ALVES, 2011).
Machado et. al. (2015) afirmam que a estrutura de segurança viária para
os VRU é afetada pelo uso do solo e pelo ambiente construído. Em sua pesquisa
foi constatado que as áreas com as maiores taxas de acidentes de trânsito
envolvendo VRU corresponderam às áreas com as maiores concentrações de
Polos Geradores de Viagens (PGV), incluindo hospitais, universidades e
faculdades, shoppings centers e centros comerciais de varejo, etc. Isto ocorre
porque são regiões com potencial para geração de elevado número de viagens
(grande circulação de pessoas e veículos).
Pesquisas constataram que as proporções de usos do solo comerciais
estão diretamente associadas com a frequência de acidentes mais severos, e
até mesmo com a fatalidade no trânsito, especialmente em acidentes
envolvendo pedestres e ciclistas (Wier et. al. 2009; Moudon et. al. 2011; Merlin
et. al. 2020).
Kaygisiz et. al. (2017) realizaram um estudo na Turquia onde avaliaram a
influência do ambiente construído na ocorrência de acidentes, e os resultados
da pesquisa demonstram que o uso do solo repercute no número de acidentes,
em virtude do potencial de geração de viagens (principalmente por modos
motorizados) para os diferentes tipos de usos do solo, durante o dia, quando a
maioria das pessoas exerce suas atividades. Outros locais bastantes críticos são
as proximidades de terminais e estações de transporte público, principalmente o
modo ônibus, em razão da grande circulação de pessoas e veículos. Portanto,
torna-se necessário o projeto e construção de sistemas de transportes mais
sustentáveis e seguros.
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Constant e Lagarde (2010), comentam sobre um problema recorrente
quando se trata de dados referentes aos VRU, que é a qualidade dos dados
disponíveis, e afirmam que a quantidade de acidentes não fatais envolvendo
pedestres ou ciclistas é substancialmente subestimada. Muitas vezes não
considerados como acidentes de tráfego, além de problemas de notificação
pelas autoridades policiais e de trânsito, e também é subnotificada pelos
hospitais. Os mesmos autores comentam sobre intervenções (contramedidas)
específicas para pedestres e ciclistas. Modificações no ambiente construído
podem reduzir substancialmente o risco de ferimentos graves entre pedestres e
ciclistas, separando-os do tráfego motorizado. De acordo com análises de
intervenções de engenharia baseadas em evidências, calçadas e ilhas de refúgio
são de interesse para proteger os pedestres de colisões com veículos
motorizados, enquanto instalações para bicicletas (por exemplo, ciclovias e
ciclofaixas) estão associados ao menor risco para os ciclistas. O alto custo de
modificar o ambiente construído exige que as facilidades para bicicletas e
pedestres sejam instaladas de forma limitada, em locais onde os acidentes são
mais prováveis de ocorrer, por exemplo, nos centros das cidades, entre bairros
contíguos e ao longo das principais vias arteriais. O uso de obras de arte simples,
como ciclovias nas estradas, pode ser interessante em países com poucos
recursos financeiros ou em áreas menos priorizadas
Schuurman et. al. (2009) realizaram o seu estudo no Canadá, cujo objetivo
foi determinar conexões entre o ambiente construído e pontos críticos de
acidentes (locais com alta incidência de acidentes) envolvendo pedestres em
Vancouver. Esses locais foram identificados e mapeados utilizando Sistema de
Informações Geográficas (SIG) e as características do ambiente construído
nesses locais foram examinadas pelos pesquisadores. Destacaram a quantidade
desproporcional de ferimentos em pedestres no centro da área leste de
Vancouver. A varredura ambiental revelou que importantes intervenções de
segurança de pedestres estavam presentes apenas em uma minoria de locais
com alto índice de acidentes. Mais importante, os locais com concentração de
bares foram fortemente associados ao risco de ferimentos em pedestres.
Consideram que o estudo é a base para uma potencial intervenção de saúde
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pública, indicando claramente os locais ideais para faixas de pedestres e
semáforos.
O objetivo do trabalho de Wei e Lovegrove (2012) foi apresentar uma
revisão da literatura sobre o uso sustentável do solo no entorno de malhas viárias
e sobre os padrões da rede de transporte na Europa e Estados Unidos. Além
disso, os autores analisaram o aumento do volume de VRU nos sistemas de
transportes, e apresentaram resultados de pesquisas empíricas sobre segurança
no trânsito relacionadas aos VRU. Da revisão, os padrões de uso do solo
parecem ser a influência dominante na distância percorrida e na escolha do
modo de viagem, apoiando as conclusões de pesquisadores anteriores. Na
comparação sobre o uso de automóveis entre americanos e europeus,
comentam os autores que em pesquisas conduzidas na Europa (THE DUTCH
TRANSPORT MINISTRY (TDTM) (1995) e Buchanan (1963)) com metodologia
de estudos antes e depois, que os padrões de uso do solo na vizinhança da rede
viária têm uma influência dominante nas escolhas sobre realizar ou não as
viagens e na seleção modal, resultando em mais viagens a pé, de bicicleta e /
ou ônibus, e menos viagens de automóveis, levando à redução da frequência e
severidade dos acidentes. Constataram ainda que, consequentemente, os
padrões da rede viária europeia levaram a muito menos uso de automóveis do
que os padrões norte-americanos em expansão.
Segundo Cervero et. al. (2009) o ambiente construído pode ser descrito
em função de 5 (cinco) dimensões que possuem grande influência na
mobilidade, sendo elas: Densidade, Diversidade, Desenho Urbano, Distância ao
Transporte Público e Destinos Acessíveis.
A densidade no meio urbano é uma unidade expressa pela relação de
uma população total por uma determinado local e é um dos mais importantes
indicadores no processo de planejamento urbano (ACIOLY e FORBES, 2013).
A diversidade diz respeito ao uso do solo, quando existe uma distribuição
heterogênea de uso comercial e residencial (uso misto do solo) os moradores
conseguem realizar a grande maioria das atividades no modo a pé (ITDP, 2014).
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Carmona (2021) afirma que o desenho urbano deve atender duas
necessidades: (i) a prevenção de problemas, como por exemplo, evitar os
congestionamentos, melhorar os índices de acessibilidade, e aumentar os
indicadores de mobilidade no meio urbano; e (ii) na geração de benefícios para
a cidade. Os benefícios abrangem os setores da saúde; econômicos; sociais e
ambientais. Na saúde proporciona uma melhora no estado físico e mental dos
habitantes, além da melhoria na qualidade de vida. Na esfera econômica é
favorecida pela diminuição dos custos em infraestrutura, segurança, saúde e
assistência social, além da valorização imobiliária dos imóveis. No social há uma
redução no número de acidentes, maior inclusão social, redução nas taxas de
criminalidade, dentre outros. No setor ambiental os principais benefícios são a
redução de emissão de gases de efeito estufa, a diminuição da poluição sonora,
além de um ambiente construído mais verde e sustentável (CARMONA, 2021).
Em função do aumento da motorização nas áreas urbanas, os países em
desenvolvimento têm sofrido mudanças. O desenho urbano atua como parte do
plano para o processo de planejamento urbano, além de ser um dos fatores
contribuintes para ocorrência dos acidentes viários (KAYGISIZ et al.,2017).
A tabela a seguir mostra os padrões utilizados em diversas referências no
que diz respeito às dimensões dos quarteirões para o desenho urbano.
Tabela 3 - Padrões de dimensão dos quarteirões

Tamanho das faces dos quarteirões

Fonte

120 a 180 m

Rodrigues, 2013

120 a 195 m

Front Seat, 2013

100 a 190 m

Cervero e Duncan, 2003

110 a 190 m

ITDP, 2014
Fonte: Autora (2022)

Obelheiro et. al. (2019) realizaram um estudo sobre a relação dos
acidentes de tráfego e o ambiente construído, onde utilizam as 5 dimensões do
ambiente construído propostas por Cervero et. al. (2009). As dimensões de
densidade e desenho urbano mostraram-se significativas na predição de
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acidentes. Os autores ainda afirmam que é importante requalificar as vias
arteriais e áreas de uso do solo misto.
Na busca da solução dos problemas dos espaços urbanos, acredita-se
que estes devam ser utilizados de forma mais democrática. Desta forma, surge
a proposta de ruas completas (complete streets) ou ruas conectivas que são vias
projetadas para acomodar com segurança e conforto viagens de todos os tipos
de usuários e modos de transportes (GABRIEL et al., 2006; WANG e
IMMERGLUCK, 2014), e que tem como um dos seus principais objetivos priorizar
os deslocamentos realizados por transportes coletivos, a pé e bicicleta. Além
disso, a proposta de ruas completas visa o estabelecimento de melhores práticas
(best practices) para a segurança viária, a partir de um redesenho viário que
promova o estímulo ao transporte ativo.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Este capítulo apresenta as etapas para o atingimento dos objetivos
propostos, considerando os seguintes passos contidos no organograma
apresentado na Figura 2:
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Figura 2: Etapas da Metodologia

Fonte: Autora (2022)

Inicialmente, para o desenvolvimento do estudo apresentado foi realizada
uma revisão estruturada da literatura. A fim de sistematizar a busca, selecionar
e analisar as referências mais relevantes para a presente pesquisa, foi realizado
um estudo bibliométrico. Conforme Gutiérrez-Salcedo et. al., (2018), o estudo de
bibliometria é uma forma de analisar as publicações da área da pesquisa, e
identificar os autores/pesquisadores que mais contribuíram para essa área do
conhecimento. A Figura 3, a seguir, apresenta o organograma da análise
bibliométrica desenvolvida nesta pesquisa, e evidencia as etapas utilizadas para
a seleção dos artigos científicos, onde inicialmente foi escolhida a base de dados
para a busca, e em seguida definiu-se as palavras-chave.
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Figura 3: Organograma do estudo bibliométrico

Fonte: Autora (2022)

Na presente análise bibliométrica foram utilizadas as palavras-chave
descritas no organograma mostrado na Figura 3. Para a restrição e abrangência
dos temas mais relacionados da área de estudo foram utilizados os operadores
booleanos “AND” e “OR”.
Para selecionar os artigos para leitura foi realizada uma nova classificação,
sendo selecionados apenas artigos científicos publicados em periódicos,
seguidamente foram escolhidos os trabalhos dos últimos cinco anos (2016 a
2020), visando a análise dos estudos mais recentes na área. Na etapa seguinte
foram utilizados dois critérios (filtros) para a seleção dos artigos, a saber: a leitura
dos resumos e a partir do título da fonte (revistas), onde foram excluídos
periódicos não associados à engenharia de transportes e ao estudo dos
acidentes viários.
3.1.

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
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Para mensurar a relevância de um estudo foram utilizados indicadores,
dentre eles pode-se destacar o h-índex, o Fator de Impacto (FI), o Jornal Citation
Report (JCR) e o índice M.
O h-índex foi proposto por Hirsch (2005), e permite avaliar os pesquisadores
de forma qualitativa. Inicialmente, esse indicador avaliava somente a área da
Física, mas logo em seguida foi difundido para todas as áreas do conhecimento.
Atualmente, a base de dados Web of Science (WoS) calcula automaticamente
esse índice.
Garfield (1955) propôs o FI para avaliar a qualidade das publicações
científicas, a partir da relação entre o número de citações no ano atual para os
artigos publicados em um periódico nos 2 últimos anos, e o número de artigos
publicados nos mesmos 2 anos (Equação 2: Fator de Impacto). Dessa forma,
quanto maior o FI, maior é a relevância da revista.

𝐹𝐼 =

citações recebidas no ano atual para artigos publicados nos últimos 2 anos
nº de artigos publicados nos últimos 2 anos

(2)

Fonte: Web of Science (2020)

O Journal Citation Reports (JCR), capaz de determinar os periódicos com um
alto impacto em um dado ou determinado campo de pesquisa, considerando
fatores como publicações e citações dos mesmos.
Em relação ao índice M, segundo Banks (2006), existem alguns critérios
para que um tema de pesquisa seja caracterizado como relevante, e é
evidenciado através do cálculo desse índice:
O cálculo do índice M é obtido conforme mostrado pela Equação (3) Índice M:

Índice M =

h−index
N

(3)

Fonte: Banks (2006)

Onde:
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h-index: índice baseado nas publicações, no número de citações, sendo
fornecido pela Web of Science (WoS).



N: número de anos decorridos a partir da primeira publicação do assunto.
Classificação:



Menor que 0,5: possivelmente pouco interessante para a academia;



Entre 0,5 e 2,0: Hot Topic;



Maior que 2,0: possivelmente um tema saturado.

Na segunda parte da bibliometria foi realizado o processamento de dados,
desenvolvido no Laboratório de Geoprocessamento da Escola Politécnica da
USP – LabGeo - utilizando bases de dados de acidentes viários fornecidos pela
CET-SP através de convênio estabelecido entre as duas instituições. Nessa
pesquisa foram estudados somente os atropelamentos.
Durante a preparação da base de dados foi utilizado o software Microsoft
Excel para a tabulação e estruturação dos dados de acidentes, onde foram
selecionados somente os atropelamentos para que fossem avaliadas a relação
dos mesmos com a via e o ambiente construído.
Os processamentos foram realizados no software Quantum GIS (QGIS)
3.4.15., (https://www.qgis.org/pt_BR/site/) começando pela edição dos dados,
seguido da compatibilização cartográfica da base de dados espaciais utilizada
na pesquisa, a saber: dados de registros de acidentes, a rede viária do município,
e a divisão administrativa da cidade em distritos, para então realizar o
georreferenciamento dos acidentes. Foram selecionados os dados referentes
aos atropelamentos ocorridos no período de 2017 e 2018, na cidade de São
Paulo.
Para estabelecer a relação dos acidentes, das vias e do ambiente construído,
os Polos Geradores de Viagens (PGV) (item 2.5.) também farão parte das
análises da área de estudo Esses dados foram obtidos na base de dados do
Mapa Digital da Cidade de São Paulo (GeoSampa) a partir do número de vagas
de garagem e área construída. Os dados espaciais (em formato shapefile)
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fornecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP),
GeoSampa e METRÔ-SP foram, respectivamente:


Malha viária (CET- SP);



Banco de dados georreferenciados de acidentes viários, envolvendo
pedestres na cidade de São Paulo dos anos de 2017 e 2018 (CET-SP);



Divisão administrativa da cidade em distritos (GeoSampa)



Área construída dos distritos da cidade de São Paulo (GeoSampa)



Banco de dados do número de viagens geradas na cidade de São Paulo
(METRÔ-SP, 2017);

Em seguida, os dados vetoriais foram processados em ambiente SIG, para
que pudessem ser feitas análises espaço-temporais objetivando a identificação
das zonas críticas de acidentes envolvendo pedestres na cidade de São Paulo.
Neste trabalho foram utilizados dois tipos de cálculo de estimação de
densidade para a identificação de zonas críticas: em área (método KDE planar
ou PKDE) e em rede utilizando a malha viária (método KDE em rede ou NKDE,
por meio da ferramenta SANET).
Posteriormente, foi realizado o cálculo do Índice de Atropelamentos por
Número de Viagens (IAPV) Equação (4), considerando o número de
atropelamentos em relação ao número de viagens geradas no local analisado
(no caso, os distritos paulistanos).
IAPV =

Número de atropelamentos por período
Número de viagens geradas

𝑥 10000

(4)

Fonte: Ferraz et. al. (2012)

A partir dos distritos selecionados com o maior Índice de Atropelamento
em função do Número de Viagens, posteriormente, foi calculado o Índice do
Ambiente Construído (IAC), baseado nos estudos de Grieco, Portugal e Alves
(2016), onde nesta pesquisa foram realizadas algumas adaptações nas
dimensões do índice para aplicação no estudo de atropelamentos e conforme as
necessidades locais.
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A análise da influência do ambiente construído na ocorrência de
atropelamentos foi realizada por meio do cálculo do IAC que é fundamentado a
partir de 5 (cinco) dimensões (5Ds), sendo eles: Densidade (atropelamentos por
hectares), Diversidade (PGV por hectares), Distância ao transporte público
(distância do local do atropelamento ao transporte público), Destinos Acessíveis
(distância do local do atropelamento ao PGV mais próximo) e Desenho Urbano
(perímetro da quadra). O objetivo dessa análise é caracterizar os locais onde
ocorrem os acidentes, bem como as interações com a via, o volume de viagens
e os PGV.
Para o cálculo e definição das cinco dimensões foi utilizado o software de
QGIS versão 3.4.15, onde fez-se o uso da calculadora de campo para a obtenção
dos valores de densidade, diversidade e desenho urbano. Nas duas primeiras
foram considerados o quantitativo absoluto de atropelamentos para a
determinação relativa à dimensão do distrito em hectares. Já no desenho urbano
foi calculado o perímetro da quadra e em seguida a porcentagem de quarteirões
com 400 metros (ITDP, 2014). Na seção dos resultados é demonstrada a divisão
de faixas para cada indicador.
No cálculo dos indicadores distância ao transporte público e destinos
acessíveis foi utilizada a ferramenta buffer, onde foram consideradas as
ocorrências dentro de um raio de 100 metros. Essa distância foi determinada,
depois de uma análise espacial prévia em que foi percebido que os
atropelamentos estavam muito próximos ao transporte público. Em seguida
foram verificadas a porcentagem de atropelamentos ocorridos neste raio em
relação ao número total de atropelamentos no distrito. Na dimensão do
transporte público foram consideradas estações de trem, metrô, pontos e
terminais de ônibus. Nos destinos acessíveis foram considerados os PGV, e para
uma edificação ser considerada um PGV deveria conter pelo menos 80 vagas
de garagem.
Para determinar o número de vagas de garagem foi considerada 1 vaga
a cada 50 m² de área construída. A Prefeitura de São Paulo adota diversos
parâmetros em relação aos diferentes usos de solo, porém adotou-se 50 m² por
ser uma das medidas mínimas para uso não residencial (São Paulo, 2016).
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Simultaneamente, foi utilizado um plugin SANET (http://sanet.csis.utokyo.ac.jp/) elaborado por Okabe (2006), para calcular a densidade Kernel de
atropelamentos ao longo da rede viária (NKDE). Como input são requeridos os
atropelamentos e a malha viária, ambos em formato shapefile. Previamente os
arquivos foram devidamente separados por distrito, pois foi realizada a análise
dos distritos com maiores índices de atropelamentos, em função do número de
viagens e as vias com maiores números de UPS localizadas nestes distritos.
Após o cálculo do Índice de Ambiente Construído dos distritos
selecionados e da análise das densidades de atropelamentos na malha viária do
distrito, foi possível analisar o distrito como um todo, bem como os fatores
contribuintes para a ocorrência dos atropelamentos, considerando as principais
atividades desenvolvidas em cada distrito em análise.
3.2.

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudada foi a cidade de São Paulo. A capital paulista possui
uma população de 12.176.866 habitantes (IBGE, 2018) dividida em 32
subprefeituras e 96 distritos, sendo a cidade mais populosa do Brasil. Os distritos
são a menor unidade administrativa oficial do município de São Paulo.
Em alguns locais da cidade são realizadas atividades comerciais,
educacionais, de lazer, etc., com maior intensidade que outros. Um deles é o
chamado centro expandido, constituído por diversas vias que dão acesso a
vários locais da capital, além de conter um alto número de PGV. Tais motivos
podem colaborar para os elevados números de acidentes, relação essa que foi
estudada nesta pesquisa.
A Figura 4 a seguir ilustra a localização da área de estudo onde foram
conduzidos os processamentos e as análises deste trabalho.
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Figura 4: Área de estudo

Fonte: Autora (2022) (Software QGIS versão 3.4.15)

3.3.

AQUISIÇÃO DOS DADOS

Os dados de registros de acidentes utilizados neste trabalho foram
fornecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP),
através de convênio estabelecido com o Laboratório de Geoprocessamento
(LabGeo) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, referente a todas
as ocorrências (fatais ou não fatais), no município de São Paulo nos anos de
2017 e 2018.
Segundo a CET-SP (2017) a fonte de informações se deu a partir de uma
coleta no INFOCRIM (Sistema de Informação Criminal), onde são registradas as
ocorrências da Polícia Civil, cujos dados são disponibilizados à CET-SP pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Também compõem a
base de acidentes os registros do Instituto Médico Legal (IML), onde as vítimas
fatais são de até trinta dias após a data do acidente, período indicado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e OMS.
As vítimas são classificadas nas seguintes categorias: pedestre;
motorista/passageiro (de automóvel, de ônibus, de caminhão); motociclista
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(inclui o garupa) e ciclista (inclui o garupa). Nesta Dissertação serão tratados os
atropelamentos fatais e os não fatais (CET-SP, 2017).
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir são apresentados os resultados obtidos durantes as análises e
processamentos realizados durante a pesquisa.
Para o tema de estudo da presente Dissertação, o h- índex é 23 (de
acordo com a WoS, (2020)), a primeira publicação sobre o assunto ocorreu em
2004 e a última em 2020, o que resulta N=17 anos. Portanto, de acordo com a
Equação 4, o índice M para esta pesquisa é igual a 1,35. Assim sendo, o tema é
considerado um hot topic, ressaltando, assim, a alta importância do assunto para
a academia, onde são consideradas todas as palavras-chave.
4.1.

KERNEL DENSITY ESTIMATION - KDE

A partir da distribuição espacial dos eventos (atropelamentos) é possível
visualizar os dados através de um mapa temático (Figura 5), onde pode-se
verificar que alguns distritos da região central apresentam os maiores números
de atropelamentos no ano de 2017. Em 2018 nota-se uma queda no número de
distritos na classe acima de 64 acidentes (Figura 6). Essa análise é de suma
importância para que possamos identificar os distritos mais críticos. Para uma
análise mais fidedigna foram consideradas as mesmas classes ao longo dos 2
(dois) anos analisados - 2017 e 2018.
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Figura 5: Atropelamentos na cidade de São Paulo em 2017

Fonte: Autora (2022) (Software QGIS versão 3.4.15)

Figura 6: Atropelamentos na cidade de São Paulo em 2018

Fonte: Autora (2022) (Software QGIS versão 3.4.15)
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Como já enfatizado anteriormente, a análise espacial permite que os
dados sejam visualizados e interpretados de uma melhor forma e os mapas
acima mostram que existem distritos com uma maior quantidade de
atropelamentos em relação aos demais. Porém, não é possível identificar uma
tendência sobre as ocorrências dos distritos. Portanto, para uma melhor análise
é necessário o cálculo de densidade, por meio da aplicação do estimador Kernel,
que permite identificar as zonas mais críticas.
Com a identificação das zonas críticas foi possível perceber que os
acidentes com vítimas pedestres estão presentes em algumas áreas da cidade,
e não somente nas áreas centrais, mas existe uma leve tendência para os limites
da cidade. Vale lembrar que essas áreas fazem parte do centro expandido da
capital paulista, o mesmo abrange as vias de maior fluxo de veículos da cidade
como indicado na Figura 4. As Figuras 7 e 8, a seguir, apresentam os mapas de
densidade de atropelamentos para 2017 e 2018 (em formato raster),
respectivamente, e identifica os locais mais críticos da cidade para a ocorrência
desses eventos.
Para o cálculo do KDE utilizou-se agrupamentos de intervalos iguais para
formar as classes. A separação entre as classes é feita dividindo o valor máximo
(de eventos por célula de saída) pela quantidade de classes adotadas. Nesse
trabalho, as categorias de densidade foram agrupadas em quatro classes de
interesses, rotuladas como "baixo", "médio", "alto" e "muito alto". Após vários
testes, o raio de influência adotado foi de 1 km, pois foi o que melhor se ajustou
à escala dos dados utilizados. Os resultados são apresentados nas Figuras 5 e
6.
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Figura 7: Locais críticos de atropelamentos de São Paulo em 2017

Fonte: Autora (2022) (Software QGIS versão 3.4.15)

Figura 8: Locais críticos de atropelamentos de São Paulo em 2018

Fonte: Autora (2022) (Software QGIS versão 3.4.15)
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Tendo como base as áreas identificadas é possível uma análise na malha
viária para apontar as vias onde ocorrem grande número de atropelamentos,
bem como a presença de PGV no entorno dessas vias.
Ao analisar os resultados da metodologia KDE, percebe-se que o ano de
2017 possui um número consideravelmente superior de zonas críticas do que o
ano de 2018.
Os principais trechos identificados como críticos estão localizadas no
distrito da Sé, onde foram registrados elevado número de acidentes em uma
mesma via. Esse é o caso da Rua Augusta (16 atropelamentos) e da Avenida
Brigadeiro Luís Antônio (15 atropelamentos).
Outra informação relevante é que em diversas ruas há um pequeno
número de acidentes por via, porém em uma localização geográfica
relativamente próxima, registrando uma alta densidade de acidentes nessa área.
Tal fato pode ser justificado em função do método utilizado, pois como já
mencionado no item 2.3., o estimador PKDE utiliza um determinado raio para
calcular a densidade, que nesse estudo foi de 1 (um) quilômetro. Além disso, a
metodologia adotada considera a distância euclidiana entre os eventos (locais
dos atropelamentos) e não a distância na rede. Na tentativa de reduzir esse
problema, utilizou-se a Unidade Padrão de Severidade (UPS), e o índice de
atropelamentos em função do número de viagens, para identificar as vias mais
críticas da cidade de São Paulo. Além do cálculo de densidade de
atropelamentos ao longo da própria rede viária, ou seja, o NKDE (ferramenta
SANET), cujos resultados são apresentados no item 5.6.
4.2.

UNIDADE PADRÃO DE SEVERIDADE - UPS

Outra metodologia utilizada para a identificação de trechos críticos é a
UPS (DNIT, 1999), que permite caracterizar os acidentes, atribuindo aos
mesmos um peso em relação a cada tipo de sinistro, conforme mencionado no
item 2.3. Na Tabela 4 são apresentadas as 20 (vinte) vias da cidade de São
Paulo que obtiveram os maiores números da UPS.
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Tabela 4 - Ranking das vias de maiores UPS

Via

UPS

Avenida Sapopemba

782

Avenida Senador Teotônio Vilela

759

Estrada de Itapecerica

683

Avenida das Nações Unidas

675

Avenida Aricanduva

663

Avenida Dona Belmira Marin

628

Avenida Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores

501

Avenida do Estado

473

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães

451

Estrada do M'Boi Mirim

437

Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello

433

Avenida Marechal Tito

422

Avenida Deputado Cantídio Sampaio

402

Avenida Alcântara Machado

395

Rua Doutor Assis Ribeiro

367

Avenida Ragueb Chohfi

363

Avenida Inajar de Souza

334

Avenida Atlântica

329

Avenida Conde de Frontin

323

Avenida Marginal do Rio Pinheiros

310

Fonte: Autora, 2022. Elaborado com base nos dados da CET-SP.

Vale ressaltar que em relação a UPS foi considerada toda a extensão da
via, atribuindo um peso a cada tipo de acidente: acidentes com danos materiais
- peso 1, acidentes com feridos - peso 4, atropelamentos - peso 6 e acidentes
fatais - peso 13, conforme a Equação 1.
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4.3. ÍNDICE DE ATROPELAMENTOS POR NÚMERO DE VIAGENS (IAPV)
Foi realizada uma ponderação da quantidade dos atropelamentos
considerando o número de viagens geradas por distritos, conforme a Equação
2. A Tabela 5 e a Figura 9 apresentam o resultado dessa análise, com dados de
atropelamentos dos anos de 2017 e 2018.
Tabela 5- Ranking de atropelamentos por viagens geradas nos distritos paulistanos
Viagens

Viagens

Viagens

Produzidas

Atraídas

Geradas

Pari

81429

80335

Bom Retiro

169653

Jaçanã

Distritos

Atropelamentos

IAPV

161764

59

36,47

170373

340026

87

25,59

165412

165471

330883

108

26,89

São Lucas

198072

196630

394702

96

24,32

Aricanduva

140543

140436

280979

65

23,13

Água Rasa

164453

163130

327583

75

22,89

Brás

208066

207287

415353

89

21,43

Belém

192205

190926

383131

82

21,40

Cambuci

132187

131141

263328

54

20,51

Penha

277108

275560

552668

109

19,72

Marsilac

10429

10131

20560

4

19,45

Vila Medeiros

176857

176263

353120

67

18,97

Vila Prudente

248151

248091

496242

92

18,54

Cachoeirinha

258360

228527

486887

88

18,07

Guaianases

150767

151666

302433

54

17,85

Perus

110913

111879

222792

39

17,51

Vila Maria

246309

244228

490537

83

16,92

São Miguel

202720

202259

404979

68

16,79

Ponte Rasa

132037

133161

265198

44

16,59

Mooca

268369

268632

537001

89

16,57

República

374195

374790

748985

123

16,42

Sé

360706

360966

721672

112

15,52

Fonte: Autora, 2022
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A aplicação do cálculo do IAPV foi realizada nos 96 (noventa e seis)
distritos da capital paulista. Como critério de seleção foram considerados os
valores de IAPV que mais se aproximavam entre si, e quando foi observado uma
diferença gradiente de mais de 1 ponto a seleção foi finalizada.
Figura 9: Atropelamentos por viagens geradas nos distritos paulistas

Fonte: Autora (2022) (Software QGIS versão 3.4.15)

4.4.

ÍNDICE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

Após a identificação dos trechos críticos de atropelamentos, nesta seção
serão apresentadas as principais características de cada distrito, bem como o
cálculo do índice do ambiente construído com uma abordagem adaptada para
estudos de atropelamentos, além da exibição das vias com maiores densidades
de acidentes com pedestres.
O Índice do Ambiente Construído (IAC) foi calculado a partir dos
parâmetros definidos na Tabela 6, onde VR é o Valor de Referência e FI o Fator
de Importância; e os resultados são apresentados na Tabela 7.
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Tabela 6- Parâmetros estabelecidos para o cálculo do IAC
Desfavoráveis
Dimensão

Moderadas

Favoráveis

Indicador

D1

Densidade

D2

Diversidade

FI

Atrop./Ha
Quantidade de
PGV/Ha

(VR=1)

(VR=2)

(VR=3)

D1>20

10 <D1<20

D1<10

20

D2>20

10 <D2<20

D2<10

20

D3<50%

20

D4>70%

20

D5<50%

20

Distância do
local do atrop.
à infraestrutura
de transporte
D3

Distância ao

mais próxima

transporte

(ponto e

50%

D3>70%

<D3<70%

terminal de
ônibus, estação
de metrô e
CPTM)
D4

D5

Desenho

Perímetro do

urbano

quarteirão

50%

D4<50%

<D4<70%

Local do atrop.

Destinos
acessíveis

ao PGV mais

50%

D5>70%

<D5<70%

próximo
Fonte: Autora (2022)

Tabela 7 - Valores por dimensões do IAC por distrito
Desenho

Distrito

Densidade

Diversidade (PGV/ha)

(atrop/ha)
PGV

Área
(ha)

PGV/ha

Distância

urbano

ao

(Perímetro

transporte

da quadra

Destinos
acessíveis

= 400m)

Água Rasa

15,18706564

113

717,716

15,74439

54,54%

48,65%

Aricanduva

15,08674881

45

695,975

6,465749

55,65%

63,63%

31,40%
20%

Belém

20,83760559

227

604,676

37,54077

55,20%

38,38%

53,60%

Bom Retiro

35,90203263

166

420,589

39,46846

68,10%

43,40%

61,21%

Brás

51,51912544

201

362,972

55,37617

53,93%

43,16%

71,35%

Cachoeirinha

10,33632939

41

1354,4

3,027068

80,55%

54,83%

22,22%

Cambuci

20,38387941

169

392,47

43,06095

81,61%

44,32%

98,65%

Guaianases

11,95830018

9

894,776

1,005838

56,0%

49,59%

3,0%

Jaçanã

13,55681091

54

826,153

6,53632

71,43%

57,21%

21,11%

Marsilac

0,028820461

0

20819

0

80,0%

14,14%

0%

Mooca

21,00906409

421

794,9

52,96297

65,56%

37,13%

62,91%

Pari

32,9678783

82

272,993

30,0374

35,22%

48,67%

48,86%

43

Penha

13,32515825

151

1148,2

13,15097

73,18%

47,24%

35,19%

Perus

2,873570504

9

2366,4

0,380326

59,37%

50,73%

1,56%

Ponte Rasa

12,73369746

15

659,667

2,273875

67,07%

56,96%

14,63%

República

104,2974731

543

239,699

226,5341

76,23%

68,27%

97,76%

São Lucas

13,93859173

107

968,534

11,04762

73,61%

57,74%

21,53%

São Miguel

13,78305472

40

863,38

4,63296

65,43%

68,74%

17,48%

Sé

100,2817004

342

219,38

155,8925

64,18%

70,89%

79,60%

Vila Maria

12,74816713

177

1184,5

14,94322

53,12%

51,70%

37,50%

Vila Medeiros

14,25600216

62

785,634

7,891715

78,57%

55,77%

14,29%

Vila Prudente

14,29327079

141

958,49

14,71059

77,04%

53,02%

42,96%

Fonte: Autora, 2022

Por fim, os valores foram comparados e os distritos críticos são
detalhados no apêndice. Cada um dos indicadores foi analisado, no intuito de
buscar o fator contribuinte dos atropelamentos.
4.5.

RESULTADOS DO ÍNDICE DE AMBIENTE CONSTRUÍDO

A partir do cálculo do IAC foi possível identificar os distritos que mais
merecem atenção e investimentos em segurança viária. A Tabela 8 apresenta a
classificação final dos resultados.
A determinação desses parâmetros foi fundamentada pela proposta de
Grieco, Portugal e Alves (2016), onde os mesmos foram adaptados conforme a
proposta do trabalho de avaliar o índice à luz dos atropelamentos.
Tabela 8 - Parâmetros de resultados do Índice de Ambiente construído

Desfavorável

Moderado

Favorável

100 a 160 pontos

180 a 220 pontos

240 a 300 pontos

Fonte: Adaptado de Grieco, Portugal e Alves (2016).
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Tabela 9 - Resultados do IAC dos distritos selecionados dos anos de 2017 e 2018

Ranking

Distrito

D1

D2

D3

D4

D5

IAC

Resultado

1

Perus

3

3

2

2

3

260

Favorável

2

Aricanduva

2

3

2

2

3

240

Favorável

2

Ponte Rasa

2

3

2

2

3

240

Favorável

2

São Miguel

2

3

2

2

3

240

Favorável

5

Água Rasa

2

2

3

1

3

220

Moderado

6

Cachoeirinha

2

3

1

2

3

220

Moderado

6

Guaianazes

2

3

2

1

3

220

Moderado

6

Jaçanã

2

1

3

2

3

220

Moderado

6

Marsilac

3

3

1

1

3

220

Moderado

6

Vila Maria

2

2

2

2

3

220

Moderado

6

Vila Medeiros

2

3

1

2

3

220

Moderado

12

São Lucas

2

2

1

2

3

200

Moderado

12

Vila Prudente

2

2

1

2

3

200

Moderado

14

Pari

1

1

3

1

3

180

Moderado

14

Penha

2

2

1

1

3

180

Moderado

16

Sé

1

1

2

3

1

160

Desfavorável

16

Mooca

2

1

3

1

1

160

Desfavorável

18

Belém

1

1

2

1

2

140

Desfavorável

18

Bom Retiro

1

1

2

1

2

140

Desfavorável

20

Brás

1

1

2

1

1

120

Desfavorável

20

República

1

1

1

2

1

120

Desfavorável

22

Cambuci

1

1

1

1

1

100

Desfavorável

Fonte: Autora (2022)

Os valores indicados como favoráveis representam os distritos com
baixas ou médias densidades de atropelamentos, além de uma baixa proporção
de PGV, onde os atropelamentos não ocorrem próximos aos mesmos nem ao
transporte público.
Já os valores moderados foram caracterizados por um desenho urbano
ruim, médias densidades de atropelamentos, que ocorrem predominantemente
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nas proximidades das facilidades de transporte público, especialmente pontos
de parada de ônibus. Também foi observado que os atropelamentos não
ocorreram próximos aos PGV, porém não há um padrão em relação ao número
dos mesmos nesta classificação.
No que diz respeito aos distritos com resultados desfavoráveis observase valores baixos e médios na grande maioria dos indicadores, os
atropelamentos ocorrem próximos aos PGV e ao transporte público, além de
altas densidades de acidentes com pedestres, grande número de PGV e
desenho urbano ruim, exceto nos distritos da República e Sé que apresentaram
desenho urbano favoráveis. Uma característica comum a todos os distritos deste
grupo é que todos fazem parte do centro expandido da capital paulistana, fator
este que contribui para o fortalecimento da hipótese proposta nesta pesquisa, ou
seja, existe uma forte relação entre o alto volume de veículos e circulação de
pessoas com os atropelamentos.
4.6.

NETWORK KERNEL DENSITY ESTIMATION – NKDE

Neste item são apresentados os resultados do NKDE. As Figuras a seguir
mostram os distritos classificados como desfavoráveis de acordo com o critério
do IAC (Tabela 9)
Seguidamente, os distritos que possuem vias com maiores UPS (Tabela
4) presentes nos distritos selecionados de acordo com o IAPV, sendo: Avenida
Aricanduva (Aricanduva ano de 2017), Avenida do Estado (Bom Retiro anos de
2017 e 2018; Cambuci no ano de 2018; Sé ano de 2017 e 2018) Avenida Conde
de Frontin (Penha no ano de 2018); Rua Marechal Tito (São Miguel ano de 2017)
e Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello (Vila Prudente ano de 2018).
4.6.1. NKDE para os distritos classificados como desfavoráveis
segundo critério do IAC
A seguir são apresentados os resultados da análise espacial de densidade
de

atropelamentos

(NKDE)

dos

distritos

classificados

como

críticos

(desfavoráveis) pelo critério do IAC. A legenda de cores é a seguinte: laranja
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(baixa

densidade

de

atropelamentos),

marrom

(média

densidade

de

atropelamentos) e vermelho (alta densidade de atropelamentos).
No método SANET foi utilizada uma largura de banda 10 (dez) vezes
maior que o tamanho da célula, conforme recomendação mencionada no item
2.3. Para melhor visualização das densidades dos atropelamentos aplicou-se a
representação da superfície em 3 (três) dimensões (3D) e para essa
representação utilizou-se um aumento de 10 (dez) vezes em relação a superfície
em 2 (duas) dimensões (2D).
4.6.1. Sé
Figura 10: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Sé no ano
de 2017

Fonte: Autora, 2022

Figura 11: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Sé no ano
de 2018

Fonte: Autora, 2022
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4.6.2. Belém

Figura 12: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Belém no
ano de 2017

Fonte: Autora, 2022

Figura 13: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Belém no
ano de 2018

Fonte: Autora, 2022
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4.6.3. Bom Retiro

Figura 14: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito do Bom Retiro
no ano de 2017

Fonte: Autora, 2022

Figura 15: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito do Bom Retiro
no ano de 2018

Fonte: Autora, 2022
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4.6.4. Brás

Figura 16: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Brás no ano
de 2017

Fonte: Autora, 2022
Figura 17: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Brás no ano
de 2018

Fonte: Autora, 2022

50

4.6.5. República
Figura 18: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de República
no ano de 2017

Fonte: Autora, 2022
Figura 19: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de República
no ano de 2018

Fonte: Autora, 2022
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4.6.6. Cambuci
Figura 20: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Cambuci no
ano de 2017

Fonte: Autora, 2022
Figura 21: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Cambuci no
ano de 2018

Fonte: Autora, 2022

4.6.2. NKDE para os distritos críticos contendo vias com alto valor de UPS
A seguir são apresentados os resultados da análise espacial de densidade de
atropelamentos (NKDE) dos distritos críticos (desfavoráveis) onde estão
localizadas as vias com maiores UPS. A legenda de cores é a seguinte: laranja
(baixa

densidade

de

atropelamentos),

marrom

(média

densidade

de

atropelamentos) e vermelho (alta densidade de atropelamentos).
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De igual forma ao item anterior também foi utilizada uma largura de banda 10
(dez) vezes maior que o tamanho da célula, conforme recomendação
mencionada no item 2.3. Para possibilitar uma melhor visualização das
densidades dos atropelamentos aplicou-se a representação da superfície em 3
(três) dimensões (3D) e para essa representação utilizou-se um aumento de 10
(dez) vezes em relação a superfície em 2 (duas) dimensões (2D).
Figura 22: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Aricanduva
no ano de 2017

Fonte: Autora, 2022
Figura 23: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Penha no
ano de 2018

Fonte: Autora, 2022
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Figura 24: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de São Miguel
no ano de 2017

Fonte: Autora, 2022

Figura 25: Estimativa de densidade de atropelamentos na rede viária no distrito de Vila
Prudente no ano de 2018

Fonte: Autora, 2022
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5. CONCLUSÕES
Por meio da análise dos distritos foi possível identificar as vias com
maiores densidades de atropelamentos, bem como apresentar as dimensões do
IAC (densidade, diversidade, distância ao transporte, desenho urbano e destinos
acessíveis) que auxiliam na busca dos fatores contribuintes de acidentes com
pedestres.
Foi utilizada a metodologia de análise espacial ao longo da rede viária
(NKDE), o que possibilitou a visualização em 3 dimensões (3D) das vias onde
ocorrem os acidentes, bem como a densidade de atropelamentos nas mesmas.
Levando em consideração os objetivos apresentados no início deste
trabalho, o índice proposto por Grieco, Portugal e Alves (2016), e adaptado para
as aplicações desta pesquisa, demonstrou-se satisfatório para os fins desta
Dissertação, e corroborando a hipótese de que o ambiente construído é fator
contribuinte para a ocorrência de atropelamentos. Considerando que nos
distritos classificados como desfavoráveis pelo IAC, os atropelamentos
localizavam-se próximos aos PGV e aos terminais, pontos de parada e estações
de transporte público. Foi observada também uma grande quantidade de PGV
nos distritos com essa classificação.
Também é relevante considerar que os distritos apresentaram falhas na
dimensão do desenho urbano quase que na sua totalidade, onde somente o
distrito da Sé apresentou um desenho urbano “favorável”, tendo em vista que os
parâmetro utilizado foi o perímetro da quadra.
Outro problema ocorreu em relação ao indicador do transporte público,
pois somente os distritos Pari, Jaçanã e Água Rasa indicaram valores favoráveis
nesta dimensão. Tal evidência deve ser considerada pelos órgãos públicos, pois
isso pode ser justificado em função do acesso dos pedestres ao transporte
público. Cabe ressaltar que dentre todas as viagens realizadas pelo modo
transporte público, muitas delas tem ao menos uma parte do trajeto realizado a
pé (como por exemplo, da origem ou do destino do usuário até o ponto ou
estação de transporte público e vice-versa). Então, em algum momento todos
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podem ser considerados pedestres. Tal constatação justifica a grande
quantidade de pedestres se deslocando na cidade para acessar o transporte
público.
Por sua vez, os distritos classificados como favoráveis possuem um
comportamento incomum entre si, sendo que não possuem um grande número
de PGV e os atropelamentos não estão próximos a eles. Tal evidência ajuda a
corroborar a hipótese levantada nesta pesquisa, considerando o ambiente
construído, bem como a presença de PGV como fator contribuinte para a
ocorrência dos atropelamentos.
O IAC também se mostrou bastante útil para a verificação de pontos
positivos e negativos de cada um dos distritos. Observou-se que o desenho
urbano é algo que merece uma forte atenção por parte dos tomadores de decisão
por meio de intervenções urgentes.
No que diz respeito à análise espacial, a metodologia NKDE permitiu
identificar as vias críticas (com altas densidades de atropelamentos) ao longo da
rede viária, a partir de uma visualização em 3 (três) dimensões (ferramenta
SANET). Observa-se uma tendência de que os atropelamentos ocorram nos
cruzamentos de vias. Nos distritos classificados como desfavoráveis e com alta
UPS, os resultados da aplicação do SANET evidenciaram altas densidades de
atropelamentos.
Os resultados desta pesquisa permitem propor uma automatização do
processo de identificação de zonas críticas de atropelamentos, segundo o UPS
e o NKDE, o que facilita as áreas de abrangência para o estudo urbano desses
eventos. Além de que este trabalho poderá auxiliar os analistas de transporte e
tomadores de decisão a combater os fatores contribuintes em busca da redução
dos atropelamentos.
Com base em todos os resultados aqui obtidos, podemos verificar alguns
pontos que merecem ser melhor investigados. Como sugestão para trabalhos
futuros, propõe-se um estudo mais aprofundado sobre intervenções a serem
realizadas no desenho urbano e a evolução e monitoramento das soluções
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adotadas. Além disso, sugere-se a redução da velocidade operacional em vias
identificadas com altas densidades de atropelamentos, além de dispositivos de
fiscalização e controle do excesso de velocidade.
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APÊNDICE
Neste apêndice foram apresentadas as descrições dos distritos com
maiores IAPV na cidade de São Paulo nos anos de 2017 e 2018, considerando
os aspectos do IAC.
Detalhamento dos Distritos Críticos


Água Rasa
O distrito de Água Rasa está localizado na zona leste da capital paulista

e é administrado pela subprefeitura da Moóca, e parte do centro expandido. Este
distrito abrange mais de 20 bairros em uma área de 6,9 km², dentre os mais
conhecidos pode-se destacar: Alto da Moóca, Vila Oratório e Água Rasa.
O sistema viário da região possui um desenho urbano de padrão baixo
com pouco menos de 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m. No que diz
respeito ao uso do solo, o distrito possui uso misto entre imóveis residenciais e
comerciais, e com um razoável número de PGV, que influenciam negativamente
a segurança viária, sendo um fator determinante para a ocorrência dos
atropelamentos. Esse padrão também foi observado nos atropelamentos, com
uma densidade de considerada mediana. Já o sistema de transporte do distrito
de Água Rasa conta com pontos de paradas e terminais de transporte público
por ônibus.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que pouco mais de
50% dos acidentes acontecem em até 100 m do transporte público (pontos ou
terminais de ônibus). Outros indicadores considerados estão indicados na
Tabela 7.


Aricanduva
O distrito de Aricanduva está localizado na zona leste da capital paulista

e é administrado pela subprefeitura de Aricanduva e faz parte do centro
expandido. Este distrito abrange mais de 25 bairros em uma área de 6,9 km².
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Dentre os bairros mais conhecidos pode-se destacar Aricanduva e Jardim
Aricanduva.
O sistema viário da região possui um desenho urbano com mais de 50%
dos quarteirões com perímetro de 400 m. No que diz respeito ao uso do solo o
distrito possui imóveis residenciais e comerciais, contendo no seu território o
maior shopping da América Latina, o Shopping Aricanduva, bem como a
presença do Centro Comercial Leste Aricanduva. Já o sistema de transporte do
distrito conta com o Terminal Vila Carrão que facilita a conexão para diversos
pontos de interesse da cidade.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que pouco mais de
50% dos acidentes acontecem em até 100 m do transporte público, em relação
aos outros distritos o valor é considerado médio. Vale observar que os
atropelamentos não estão próximos aos PGV, representando somente 20% do
total. Outros indicadores considerados estão indicados na Tabela 7.


Belém
O distrito de Belém está localizado na zona leste da capital paulista e é

administrado pela subprefeitura da Moóca, fazendo parte do centro expandido.
Este distrito abrange somente cinco bairros em uma área de 6,0 km², dentre os
mais conhecidos pode-se destacar: Belenzinho e Chácara Tatuapé.
O sistema viário da região possui um desenho urbano com menos de 50%
dos quarteirões com perímetro de 400 m. No que diz respeito ao uso do solo, o
distrito possui uma forte presença de indústrias do ramo têxtil e de vidros. Já o
sistema de transporte do distrito conta com pontos de parada e terminais de
ônibus, e a estação Belém da linha 3 vermelha do METRÔ.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que pouco mais de
50% dos acidentes acontecem em até 100 m do transporte público, e em
comparação com outros distritos o valor é considerado médio. Vale observar que
os atropelamentos estão próximos ao PGV, representando mais de 50% do total.
Outros indicadores considerados estão indicados na Tabela 7.
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Bom retiro
O distrito de Bom Retiro está localizado na região central da cidade e é

administrado pela subprefeitura da Sé. Este distrito faz parte do centro expandido
e é caracterizado por ser uma área essencialmente comercial, abrigando
também algumas indústrias e uma porção residencial em um território de 4,0
km².
O sistema viário da região possui um desenho urbano com menos de 50%
dos quarteirões com perímetro de 400 m. No que diz respeito ao uso do solo, o
distrito possui uma forte presença de indústrias do ramo de tecelagem e
confecção, sendo um dos destaques nacionais neste ramo. Já o sistema de
transporte do distrito conta com pontos de parada de ônibus e estações do
METRÔ e da CPTM (estações Armênia, Tiradentes e Luz).
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que quase 70% dos
acidentes acontecem em até 100 m do transporte público. Em comparação com
outros distritos o valor é considerado médio. Vale observar que os
atropelamentos estão próximos ao PGV, representando mais de 60% do total.
Outros indicadores considerados estão indicados na Tabela 7.


Brás
O distrito Brás está localizado na região central da cidade e é administrado

pela subprefeitura da Moóca. O distrito caracteriza-se por ser uma área
essencialmente comercial, possuindo também galpões e antigas indústrias
desativadas, em uma área de 3,5 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 40% dos quarteirões com perímetro de 400 m, que
é considerado como desfavorável para os parâmetros adequados para a
mobilidade. No que diz respeito ao uso do solo, o distrito possui uma vocação
extremamente forte para o comércio de roupas, sendo conhecido nacionalmente
por essa característica. Já o sistema de transporte do distrito possui em seu
território pontos de parada de ônibus e a estação Brás do METRÔ e da CPTM.
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Dentre os resultados do índice proposto, foi verificado que quase 70% dos
acidentes acontecem em até 100 m do transporte público. Em relação aos outros
distritos, esse valor é considerado médio. Vale observar que os atropelamentos
estão próximos ao PGV, representando mais de 70% do total. Outros indicadores
considerados estão indicados na Tabela 7.


Cachoeirinha
O distrito de Cachoeirinha está localizado na região norte da cidade e é

administrado pela subprefeitura da Casa Verde. Este distrito é caracterizado por
ser uma área essencialmente residencial, possuindo mais de 20 bairros em uma
área de 13,3 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo
assim classificado como mediano pelos parâmetros adequados para a
mobilidade. No que diz respeito ao uso do solo, o distrito é eminentemente
residencial, isso também pode ser observado na tabela 7, onde o indicador da
diversidade é baixo. Já o sistema de transporte do distrito conta com pontos de
parada de ônibus e o terminal de ônibus Vila Nova Cachoeirinha.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado em mais de 80%
dos atropelamentos acontecem em até 100 m do transporte público. Em relação
aos outros distritos o valor é considerado alto. Vale observar que os
atropelamentos estão próximos ao PGV, representando por pouco mais de 20%
do total, considerado baixo (favorável).


Cambuci
O distrito Cambuci está localizado na região central da cidade e é

administrado pela subprefeitura da Sé. Este distrito é caracterizado por ser uma
área predominantemente residencial com uma área de aproximadamente 3,9
km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 40% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo
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assim classificado como desfavorável de acordo com os parâmetros adequados
para a mobilidade. Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que em
mais de 80% dos acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do
transporte público, o que representa uma relação significativa neste indicador. O
distrito conta somente com pontos de parada de ônibus no transporte público.
Observa-se que os atropelamentos estão próximos ao indicador de destinos
acessíveis (quase 100%). Outros indicadores considerados estão indicados na
Tabela 7.


Guaianazes
O distrito Guaianazes está localizado na zona leste da cidade e é

administrado pela subprefeitura homônima. Este distrito é caracterizado por ser
uma área predominantemente residencial e com baixo número de PGV
distribuídos em uma área de aproximadamente 8,9 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com quase 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m. Dentre os
resultados do índice proposto foi verificado que 56% dos acidentes com
pedestres ocorreram em até 100 m do transporte público, o que representa uma
relação relativamente alta. O sistema de transporte do distrito conta com pontos
de parada de ônibus e com a estação de trem Guaianazes pertencente a linha
11 coral da CPTM, que permite o acesso ao centro da capital paulista e aos
municípios vizinhos de Poá, Ferraz de Vasconcelos, dentre outros. Observa-se
também que os atropelamentos estão próximos ao indicador de destinos
acessíveis, sendo pouco significativos (3%). Outros indicadores considerados
estão indicados na Tabela 7.


Jaçanã
O distrito Jaçanã está localizado na região norte da cidade e é

administrado pela subprefeitura homônima. Este distrito é caracterizado como
sendo predominantemente residencial com uma área de aproximadamente 7,8
km².
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Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com mais de 57,0% dos quarteirões com perímetro de 400 m. Dentre os
resultados do índice proposto foi verificado que mais de 70% dos acidentes com
pedestres acontecem em até 100 m do transporte público, o que representa uma
relação significativa neste indicador, que conta apenas com pontos de parada de
ônibus no transporte público. Observa-se que pouco mais de 20% dos
atropelamentos estão próximos aos PGV. Outros indicadores considerados
estão indicados na Tabela 7.


Marsilac
O distrito de Marsilac está localizado no extremo sul da capital paulista,

pertencente a zona rural e administrado pela subprefeitura de Parelheiros. Este
distrito é caracterizado por ser uma região predominantemente residencial com
uma área de aproximadamente 200 km², e esse o vasto território não possui
PGV. A seleção do distrito para a análise se deu por conta do baixo número de
viagens realizadas, que ao ser ponderada pelos atropelamentos ocorridos na
região, o distrito foi selecionado para o estudo.
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano muito precário, com somente 14,14% dos quarteirões com perímetro de
400 m. Os resultados dos indicadores demonstram baixos valores, porém o
indicador da distância ao transporte chama a atenção, pois verificou-se que 80%
dos atropelamentos ocorrem em até 100 m do transporte público, o que
representa uma relação significativa para este indicador. O distrito conta
somente com pontos de parada de ônibus no transporte público.


Moóca
O distrito Mooca está localizado na região leste da cidade, e seu território

de aproximadamente 7,9 km² pertence ao centro expandido da capital paulista.
É administrado pela subprefeitura homônima, e caracteriza-se por ser uma área
mista (uso do solo misto), contendo mais de 50 PGV por hectare.
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano abaixo de 40% dos quarteirões com perímetro de 400 m. Dentre os
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resultados do índice proposto foi verificado que mais de 65% dos acidentes com
pedestres acontecem em até 100 m do transporte público. O distrito conta com
a presença da estação Bresser-Moóca pertencente a linha 3 do METRÔ e a
estação Juventus-Moóca da linha 10 da CPTM. Observa-se que os
atropelamentos que estão próximos ao indicador de destinos acessíveis
perfazem mais de 60%. A região possui uma densidade de atropelamentos alta,
com mais de 20 por hectare. Outros indicadores considerados estão indicados
na Tabela 7.


Pari
O distrito do Pari está localizado na região central da cidade e é

administrado pela subprefeitura da Moóca. Este distrito, pertencente ao centro
expandido, possui uma área de aproximadamente 2,7 km². A região possui mais
de 30 PGV por hectare.
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com quase 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo assim
classificado como desfavorável pelos parâmetros adequados para a mobilidade.
Na análise dos resultados do índice proposto foi verificado que mais de
35% dos acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do transporte
público, o que representa uma relação baixa para este indicador. Vale lembrar
que este distrito possui somente pontos de parada de ônibus no seu território e
que a aproximadamente 400 m do limite do distrito, está localizada a estação
Armênia, pertencente a linha 1 do METRÔ. Também foi observado que menos
de 50% dos atropelamentos estão próximos aos destinos acessíveis. A região
possui uma densidade de atropelamentos alta, com mais de 30 por hectare.
Outros indicadores considerados estão indicados na Tabela 7.


Penha
O distrito Penha está localizado na região central da cidade e é

administrado pela subprefeitura de mesmo nome. Este distrito é caracterizado
por

ser

uma

região

predominantemente

residencial,

com

área

de

aproximadamente 11,5 km².
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Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 40% dos quarteirões com perímetro de 400 m. Nos
resultados do índice proposto foi verificado que mais de 70% dos acidentes com
pedestres acontecem em até 100 m do transporte público, o que representa uma
relação significativa neste indicador.
O distrito conta com pontos de parada de ônibus e com a estação Penha
pertencente a linha 3 do METRÔ no transporte público. Observa-se que cerca
de 35% dos atropelamentos estão próximos aos destinos acessíveis (PGV).
Outros indicadores considerados estão indicados na Tabela 7.


Perus
O distrito de Perus localiza-se na região noroeste da cidade e é

administrado pela subprefeitura Perus / Anhanguera. Este distrito é
caracterizado por ser uma região predominantemente residencial, com uma área
de aproximadamente 23,7 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m. Dentre
os resultados do índice proposto foi verificado que os acidentes com pedestres
que acontecem em até 100 m do transporte público é praticamente nulo.
O distrito conta somente com pontos de parada de ônibus no transporte
público. Observa-se que pouquíssimos atropelamentos ocorrem próximos ao
indicador de destinos acessíveis (PGV). A densidade de atropelamentos por
hectare também foi consideravelmente baixa em relação aos demais distritos da
análise. Vale ressaltar que este distrito foi selecionado para a análise pelo critério
da razão de atropelamentos pelo número de viagens. Por conta da baixa
quantidade de viagens geradas (denominador da razão) este distrito entrou na
lista dos selecionados. Outros indicadores e o IAC estão indicados na tabela 7.


Ponte Rasa
O distrito da Ponte Rasa está localizado na zona leste da cidade, e é

administrado pela subprefeitura de Ermelino Matarazzo/Ponte Rasa. Este distrito
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é caracterizado como sendo uma região predominantemente residencial, com
área de aproximadamente 6,6 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com mais de 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo assim
classificado como mediano pelos parâmetros adequados para a mobilidade.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que aproximadamente
67% dos acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do transporte
público, o que representa uma relação pouco significante neste indicador.
O distrito conta somente com pontos de parada de ônibus no transporte
público. Observa-se que menos de 15% dos atropelamentos estão próximos ao
indicador de destinos acessíveis (PGV). Outros indicadores foram considerados
e estão indicados na tabela 7.


República
O distrito da República está localizado na região central da cidade, e é

administrado pela subprefeitura da Moóca. Este distrito é caracterizado por ser
uma área essencialmente comercial, e possuir 543 PGV distribuídos em um
pequeno território de 2,4 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 68% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo
assim classificado como desfavorável pelos parâmetros adequados para a
mobilidade.
No que diz respeito ao uso do solo, o distrito possui uma vocação
extremamente forte para o comércio e um grande número de edifícios. Já o
sistema de transporte do distrito conta com pontos de parada de ônibus e a
estação República das linhas 3 e 4 do METRÔ.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que mais de 70%
dos acidentes acontecem em até 100 m do transporte público, número este
classificado como alto. Vale observar que quase 100% dos atropelamentos
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ocorrem nas proximidades dos PGV. Outros indicadores foram considerados e
estão indicados na tabela 7.


São Lucas
O distrito de São Lucas está localizado na região leste da cidade, e é

administrado pela subprefeitura da Vila Prudente. Este distrito é caracterizado
por ser uma região predominantemente residencial, com uma área de
aproximadamente 9,7 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 57% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo
assim classificado como mediano pelos parâmetros adequados para a
mobilidade.
Nos resultados do índice proposto foi verificado que mais de 70% dos
acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do transporte público, o que
representa uma relação significativa neste indicador, que conta somente com
pontos de parada de ônibus no transporte público. Observa-se que
aproximadamente 21% dos atropelamentos estão próximos ao indicador de
destinos acessíveis (PGV). Outros indicadores foram considerados e estão
indicados na tabela 7.


São Miguel
O distrito de São Miguel está localizado na região leste da capital paulista,

e é administrado pela subprefeitura homônima. Este distrito é caracterizado por
ser

uma

região

predominantemente

residencial,

com

uma

área

de

aproximadamente 8,6 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com quase 70% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo assim
classificado como bastante favorável pelos parâmetros de mobilidade.
Os resultados do índice proposto foi verificado que aproximadamente 65%
dos acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do transporte público, o
81

que representa uma relação significativa neste indicador, que conta somente
com pontos de parada de ônibus no transporte público. Observa-se que pouco
mais de 17% dos atropelamentos estão próximos dos destinos acessíveis (PGV),
logo pode-se considerar este indicador pouco significativo. Outros indicadores
foram considerados e estão indicados na tabela 7.


Sé
O distrito Sé está localizado na região central da cidade e é administrado

pela subprefeitura homônima. Este distrito é caracterizado por ser uma região
essencialmente comercial, possuindo 342 PGV distribuídos em uma área de 2,2
km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com mais de 70% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo assim
classificado como excelente pelos parâmetros adequados para a mobilidade.
No que diz respeito ao uso do solo, o distrito possui uma vocação
extremamente forte para o comércio, sendo assim conhecido nacionalmente. Já
o sistema de transporte do distrito conta com pontos de parada de ônibus e as
estações São Bento e Sé das linhas e 1 e 3 do METRÔ, respectivamente. Além
disso, o distrito abriga o terminal Parque Dom Pedro, que possui diversas linhas
de ônibus para toda a capital, bem como a conexão com o Expresso Tiradentes.
Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que quase 65% dos
acidentes acontecem em até 100 m do transporte público. Em comparação com
os outros distritos, esse valor é considerado médio. Vale observar que quase
80% dos atropelamentos ocorrem nas proximidades dos PGV. Outros
indicadores foram considerados e estão indicados na tabela 7.


Vila Maria
O distrito da Vila Maria está localizado na zona norte da cidade, e é

administrado pela subprefeitura homônima. Este distrito é caracterizado por ser
uma região predominantemente residencial, com uma área de aproximadamente
11,8 km².
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Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo
assim classificado como desfavorável pelos parâmetros adequados para a
mobilidade. Dentre os resultados do índice proposto foi verificado que mais de
50% dos acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do transporte
público, o que representa uma relação significativa para este indicador. O distrito
conta somente com pontos de parada de ônibus no transporte público. Observase quase 100%. dos atropelamentos ocorrem nas proximidades dos destinos
acessíveis (PGV). Outros indicadores foram considerados e estão indicados na
tabela 7.


Vila Medeiros
O distrito de Vila Medeiros está localizado na zona norte da cidade, e é

administrado pela subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme. Este distrito é
caracterizado por ser uma região predominantemente residencial, com área de
aproximadamente 7,8 km².
Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 55% dos quarteirões com perímetro de 400 m, sendo
assim classificado como padrão médio.
Os resultados do índice proposto foi verificado que quase 80% dos
acidentes com pedestres acontecem em até 100 m do transporte público, o que
representa uma relação significativa para este indicador, que conta somente com
pontos de parada de ônibus no transporte público. Observa-se que quase 15%
dos atropelamentos estão próximos ao indicador de destinos acessíveis (PGV).
Outros indicadores foram considerados e estão indicados na tabela 7.


Vila Prudente
O distrito da Vila Prudente está localizado na região leste da cidade, e é

administrado pela subprefeitura homônima. Este distrito é caracterizado por ser
uma região predominantemente residencial, com uma área de aproximadamente
9,56 km².
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Dentre as características do sistema viário, observa-se um desenho
urbano com pouco mais de 50% dos quarteirões com perímetro de 400 m,
padrão este classificado como razoável. Dentre os resultados do índice proposto
foi verificado que mais de 70% dos acidentes com pedestres acontecem em até
100 m do transporte público.
O distrito em questão conta com a presença das estações Tamanduateí
e Vila Prudente pertencentes a linha 2 do METRÔ, além das estações Vila
Prudente e Oratório do monotrilho. Também pode ser observado que pouco mais
de 40% dos atropelamentos ocorrem próximos aos destinos acessíveis (PGV).
O distrito possui uma densidade de atropelamentos de aproximadamente 14
atropelamentos por hectare. Os valores aqui apresentados podem ser
verificados na tabela 7.
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