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Capítulo 2: Diagnóstico  
 

Capítulo 2A - Panorama dos acidentes no 

Município de São Paulo  

1. Panorama 

 

São Paulo é a mais populosa cidade do país, com 12.141.317 habitantes distribuídos 

numa área de aproximadamente 1.521 quilômetros quadrados, correspondendo a uma 

densidade de 7.398,26 hab/km², décima maior do país segundo o IBGE1. Sua frota 

registrada de 8.603.239 veículos2 apresentou um crescimento de 35% nos últimos 10 anos 

(2008-2017), sendo o crescimento da frota de motocicletas no período o dobro do 

observado para os automóveis, e a taxa de motorização resultante de 1,41 hab./veículo. 

  

 

                                                
1
 Disponível em: cidades.ibge.gov.br. Acesso em 18/06/2018  

2
 Disponível em https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/detran/estatisticastransito/sa-

frotaveiculos/d28760f7-8f21-429f-b039-0547c8c46ed1 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
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Gráfico 1 - Evolução da frota veicular (2008 - 2017) 

 

A malha viária da cidade tem cerca de 17.000 km de extensão, nos quais estão 

instalados 500 km de ciclovias, 160 km de corredores de ônibus e 500 km de faixas 

exclusivas de ônibus à direita da via. Além disso, a cidade conta com 52 milhões de metros 

quadrados de calçada, dos quais 84% são de responsabilidade do proprietário do lote, e 

16% de responsabilidade da prefeitura 

Dentre as causas externas de mortalidade na cidade de São Paulo, os acidentes de 

trânsito são a quarta mais comum, e dentre as causas gerais é a 4ª colocada em Anos 

Potenciais de Vida Perdidos3: 

 

 
Gráfico 2 - Óbitos por causas externas (2016). Fonte: SIM/PRO-AIM - CEINFO - 

SMS - SP 

 
Gráfico 3 - Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP)  (2016). Fonte: SIM/PRO-AIM - 

CEINFO - SMS - SP 

 

                                                
3]O indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos quantifica o número de anos de vida não vividos quando a morte ocorre em 

determinada idade abaixo da qual se considera a morte prematura. Para cada morte ocorrida se contabiliza a quantidade de 
APVP subtraindo da idade limite (aqui fixada em 70 anos) a idade em que a morte ocorreu. Assim, uma pessoa que morreu 
com 30 anos, perdeu 40 Anos Potenciais de Vida.  
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Em relação aos números de acidentes, em 2017 foram registrados 13.483, sendo 

12.721 com vítimas feridas e 762 com vítimas fatais. Quanto ao total de vítimas, esses 

acidentes geraram 15.455 vítimas feridas e 797 vítimas fatais45. Os números revelam que 

uma pessoa morre a cada 17 acidentes registrados. 

Segundo dados da CET de 2017 a ocorrência mais frequente é a colisão (57,2%), 

seguida pelos atropelamentos (24%), sendo que o principal usuário que atropela é o 

condutor de automóvel, figurando em pouco mais da metade dos casos (52,6%). 

A taxa de mortalidade resultante dos acidentes de trânsito em 2017 foi de 6,56 

mortes por 100 mil habitantes, uma redução de 7,2% com relação ao ano anterior. Quando 

comparada à taxa do início da Década de Ação para Segurança Viária da ONU (2011), a 

redução é de 45,3%, apontando um risco de morte significativamente menor para a 

população como um todo, e bastante próximo à meta estipulada de redução em 50%.  

  
Gráfico 4 - Taxa de mortalidade durante a Década de Ação para Segurança Viária da ONU. 

  

Apesar da redução geral no número de mortes nos últimos 5 anos, enquanto o 

número de vítimas feridas teve uma redução de 49%, o número de vítimas fatais caiu 

apenas 25%. A diferença nos percentuais de redução indica que a severidade destes 

acidentes não vem decaindo da mesma forma, o que pode sugerir a presença de alguns 

fatores de risco, que implicam diretamente na alta severidade dos acidentes, como altas 

velocidades sendo praticadas pelos veículos e condução sob efeito de álcool. 

A parcela de pedestres envolvidos em acidentes fatais (41,5%) é praticamente o 

dobro em relação a pedestres feridos em acidentes (22,2%). Essa disparidade entre o 

                                                
4
 Disponível em http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-corporativos.aspx. Acesso em 

18/06/2018. 
5
 Os demais dados utilizados neste estudo referentes a acidentes e mortes decorrentes do trânsito 

são oriundos da CET.  

http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/relatorios-corporativos.aspx
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número de pedestres mortos e feridos ressalta a grande vulnerabilidade deste grupo de 

usuários. 

 

Gráfico 5 - Óbitos por tipo de usuário (2017). Fonte: CET 

 

Gráfico 6 - Total de vítimas por tipo de usuário (2017). Fonte: CET 

 

Em 2017, os usuários mais vulneráveis da via (pedestres, ciclistas e motociclistas) 

corresponderam a 85,2% das fatalidades e 74,5% das vítimas feridas, sendo 49,7% dos 

feridos somente motociclistas. A participação majoritária desses grupos de usuários 

vulneráveis em qualquer tipo de acidente com vítimas evidencia a necessidade de 

estabelecê-los como prioridade ao adotar esforços para melhorar as condições de 

segurança viária.  

Distribuídas ao longo do ano, em 2017, o maior número de ocorrências foi registrado 

no mês de maio (1.224), e março foi o mês com mais ocorrências fatais (79). Sexta-feira foi 

o dia da semana onde se concentraram mais acidentes com vítimas (2.063), e domingo 

apresentou um maior número de acidentes fatais, especialmente concentradas nas 
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primeiras horas do dia, mais próximas à noite de sábado; a faixa horária com a maior 

concentração de acidentes com vítimas é entre 17h e 20h. 

O Gráfico 7 apresenta a relação entre a quantidade de viagens em um dia típico, de 

acordo com os dados da pesquisa de mobilidade da região metropolitana de São Paulo 

realizada em 2012, e a proporção de vítimas fatais por hora do dia. Esta relação indica que 

as faixas de horário com maior risco (probabilidade de morrer em um acidente de trânsito 

por cada viagem realizada) são as com menor número de viagens). Ou seja, é durante o 

período noturno (das 19h às 5h)  que ocorreu a maior quantidade de mortes para os anos 

analisados (2013 a 2017). 

Gráfico 7 - Relação entre número de viagens realizadas em um dia típico com destino sendo 

São Paulo e número de vítimas fatais por faixa horária. Fonte: CET-SP e Pesquisa de 

mobilidade (2012). Elaboração: WRI Brasil 

Ainda, é durante a noite quando há maior severidade nos acidentes, já que o 

percentual de vítimas fatais nesses horários supera o de vítimas feridas (Gráfico 8). Esses 

horários coincidem com os períodos em que são realizadas menos viagens e, 

consequentemente, os motoristas e motociclistas conseguem desenvolver maiores 

velocidades nas vias descongestionadas. Acredita-se que os volumes de tráfego afetam a 

frequência de acidentes, enquanto as velocidades impactam a severidade destes (EWING, 

2009, p. 347-367).  
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Gráfico 8 - Relação entre a ocorrência por faixa horária do total de vítimas (feridas e fatais) e 

de vítimas fatais entre os anos de 2013 e 2017. Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 

 

No que se refere às vias prioritárias em termos de acidentes fatais de trânsito, de 

acordo com o Relatório Anual de Acidentes de Trânsito da CET de 2017 (Tabela 1), as 11 

vias com maior número de acidentes fatais ao longo do ano concentraram um total de 115 

acidentes, com 121 mortos, o que representa aproximadamente 15% do total de mortes pelo 

trânsito em 2017 (797 mortes). De acordo com esse Relatório, as Prefeituras Regionais com 

maior número de acidentes fatais são Sé (43); Capela do Socorro (42); Campo Limpo (41) e 

M’Boi Mirim (37), que totalizam 21% do total de acidentes fatais ocorridos no ano (762 

acidentes). 

Ordem Via Número de 
acidentes 
fatais por 

atropelamento 

Número de 
mortos por 

atropelamento 

Número de 
acidentes 

fatais 
envolvendo 

veículos 

Número de 
mortos em 
acidentes 

envolvendo 
veículos 

Número total 
de acidentes 

fatais 

Número total de 
mortos 

1 Marginal Tietê 5 7 13 13 18 20 

2 Av. Senador 
Teotônio Vilela 

8 9 9 10 17 19 

3 Marginal 
Pinheiros 

2 2 12 12 14 14 

4 Est. de 
Itapecerica 

4 4 8 9 12 13 

5 Av. Dona Belmira 
Marin 

3 3 6 6 9 9 

6 Av. Jacu-
Pêssego / Nova 
Trabalhadores 

6 6 2 3 8 9 

7 Av. Sapopemba 5 5 3 3 8 8 

8 Av. Marechal Tito 6 6 2 2 8 8 

9 Est. M’Boi Mirim 3 3 4 4 7 7 
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10 Av. do Estado 3 3 4 4 7 7 

11 Av. Aricanduva 2 2 5 5 7 7 

Total       

Tabela 1 - Vias com maior número de acidentes fatais, de acordo com Relatório Anual de 

Acidentes da CET de 2017. 

As maiores reduções no número de vítimas fatais, entre 2013 e 2017, foram 

registradas entre ocupantes de automóveis e ônibus (gráfico 9). Os usuários mais 

vulneráveis foram os que tiveram as menores reduções no número de fatalidades. Apesar 

da queda considerável de quase 30% no número de mortes de pedestres, esse usuário se 

manteve como o que mais morre nas ruas da cidade de São Paulo, seguido dos 

motociclistas. A queda no número de mortos dentre os usuários de motocicletas foi menor, 

atingindo pouco menos de 20%. Ao contrário dos demais usuários, o grupo de ciclistas foi o 

único  com aumento no número de mortes. Isso pode estar associado ao aumento no 

número de viagens realizadas com esse modo e à necessidade de infraestrutura adequada 

e segura. 

 

Gráfico 9 - Variação no número de vítimas fatais por modal de transporte em São Paulo 

entre os anos de 2013 a 2017.  Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 

 

Ao cruzar as informações referentes ao número de vítimas por modo de transporte 

entre os anos de 2013 e 2017 e o número de viagens realizadas por cada modo (pesquisa 

de mobilidade de 2012), é possível definir o risco envolvido em cada modo. O resultado 

mostra que os usuários vulneráveis se mantêm sob os maiores riscos, enfatizando a 

necessidade de direcionar esforços para melhorar a segurança viária para esses grupos. A 

probabilidade de morrer em uma viagem de motocicleta é 356 vezes maior do que realizar a 

mesma viagem utilizando um ônibus. Há 10 vezes mais chances de morrer em uma 
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motocicleta do que a pé. Também é 2 vezes mais provável morrer em uma viagem de 

motocicleta do que em uma bicicleta (gráfico 10). 

 
Gráfico 10 - Risco relativo de se tornar uma vítima usando diferentes modos de 

transporte, sendo 1 o modal mais seguro. Fonte: CET-SP/Pesquisa de mobilidade (2012). 

Elaboração: WRI Brasil 

 

Os usuários de motocicletas e os pedestres mortos em acidentes fatais apresentam 

perfis diferentes em relação à faixa etária. 67% dos motociclistas mortos no trânsito 

possuem idade entre 20 e 39 anos, enquanto pedestres possuem uma distribuição mais 

constante ao longo dos grupos etários. Contudo, pedestres com mais de 50 anos 

correspondem a mais de 50% dos mortos para esse grupo de usuário, sugerindo que se 

trata dos usuários mais vulneráveis dentre os pedestres, pois apresentam mais fragilidade 

corporal e dificuldade de locomoção. 
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Gráfico 11 – Pedestres e motociclistas mortos por faixa etária em 2017. Fonte: CET-

SP. Elaboração: WRI Brasil 

As pessoas entre 20 e 40 anos correspondem à maior parcela das vítimas feridas e 

fatais decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo todos os tipos de veículos.  

Gráfico 12 - Vítimas fatais e feridas por faixa etária para o ano de 2017. Fonte: CET-SP. 

Elaboração: WRI Brasil 

 

No período analisado (2013-2017), houve redução no número de vítimas fatais para 

todos os grupos etários, com variações entre os diferentes grupos. Crianças até 9 anos (-

54%), jovens menores de 19 anos (-42%) e idosos com mais de 70 anos (-34%) foram os 

que apresentaram maiores reduções nas fatalidades. A população com idade entre 30 e 59 

anos apresentou reduções moderadas com uma média de -23%, enquanto jovens de 20 a 

29 anos registraram uma das menores reduções, com apenas -14%. 
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Gráfico 136 - Variação do número de vítimas fatais e da população por grupo de idade entre 

os anos de 2013 e 2017. Fonte: CET-SP e SEADE-SP. Elaboração: WRI Brasil 

 

A variação no número de fatalidades é diferente da variação populacional dos 

diversos grupos no período em análise. Houve uma redução da população mais jovem, de 

até 29 anos, e um aumento da população nas faixas etárias mais elevadas, especialmente 

acima dos 50 anos. Esta variação é característica do envelhecimento populacional, o que 

reforça a necessidade de melhorar o sistema de mobilidade para acomodar com segurança 

a população mais idosa. 

O grupo de 20 a 29 anos teve decréscimo populacional e, mesmo assim, foi o que 

apresentou uma das menores reduções no índice de vítimas fatais. Uma possível 

interpretação é a relação entre esse grupo etário e o aumento do uso de motocicletas 

(crescimento de 20%7 da frota entre 2013 e 2017) por jovens, considerando que é o modo 

de transporte mais envolvido em acidentes fatais nessa faixa etária. 

Além disso, esse grupo etário apresentou o segundo maior índice de fatalidade em 

2013 e 2017 (13,3 e 12,1 mortos/100 mil habitantes, respectivamente) e também uma 

redução de 9% deste índice, sendo a menor redução entre todos os grupos etários. Idosos 

com mais de 70 anos apresentaram uma das maiores reduções no número de mortos e no 

índice de fatalidade, porém, ainda apresentam o maior índice de fatalidade entre todos 

grupos etários (12,3 mortos/100 mil habitantes). 

                                                
6
 A classificação das faixas etárias utilizada nesse gráfico é diferente da classificação utilizada nas 

demais análises em decorrência da diferença entre as bases de dados usadas. As faixas etárias 
usadas pelo SEADE não possuem dados desagregados para a população entre 70 e 79 anos, 
possuindo somente uma categoria para pessoas acima de 70 anos. 
7
 Disponível em https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/detran/estatisticastransito/sa-

frotaveiculos/d28760f7-8f21-429f-b039-0547c8c46ed1. Acesso em 18/06/2018 

 

https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/detran/estatisticastransito/sa-frotaveiculos/d28760f7-8f21-429f-b039-0547c8c46ed1
https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/detran/estatisticastransito/sa-frotaveiculos/d28760f7-8f21-429f-b039-0547c8c46ed1
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Tabela 2 - Relação entre o índice de fatalidade (mortos em acidentes de 

trânsito/100.000 habitantes) entre os anos de 2013 e 2017. Fonte: CET-SP e SEADE-SP. 

Elaboração: WRI Brasil 

 

Similarmente, ao analisar o percentual de vítimas fatais por grupos de idade e modo 

de transporte da vítima (Gráfico 14), é possível observar que mortes de 10-39 anos são na 

maioria motociclistas enquanto que, para grupos acima dos 50 anos e abaixo dos 10 anos, 

as vítimas são majoritariamente pedestres. Pedestres crianças – com até 9 anos – 

correspondem a 73% das vítimas fatais dessa faixa etária. Para idosos acima dos 70 anos, 

o percentual de morte de pedestres é ainda mais expressivo, chegando à parcela de 84% 

das fatalidades no trânsito para essa faixa etária. 

Gráfico 14 - Vítimas fatais e feridas por faixa etárias e por modal de transporte para o ano 

de 2017. Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 

 

No Gráfico 15, é possível ver a proporção de viagens e mortes por faixa etária e 

modo de transporte em 2017. O grupo de 20 a 29 anos apresenta alta proporção de mortes 

na maioria dos modos de transporte (62% na motocicleta, 17% no carro e 4% na bicicleta) 

em comparação com as outras faixas etárias. 

 No caso específico da motocicleta, a distribuição de viagens para pessoas com 

menos de 30 anos corresponde a pouco mais de 40%, no entanto, mais de 60% das 

fatalidades acontecem nesse grupo de pessoas. Da mesma forma, dentre os pedestres, as 

pessoas com mais de 50 anos realizam menos de 20% das viagens a pé, mas respondem 

por mais de 50% das fatalidades. 
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Gráfico 15 - Proporção de viagens e mortes por faixa etária e modo de transporte em 

2017. Fonte: CET-SP/Pesquisa de mobilidade (2012). Elaboração: WRI Brasil 

 

 

 Os principais pontos críticos de acidentes com mortes de crianças, adolescentes e 

jovens menores de 18 anos podem ser relacionados com a proximidade de escolas, 

sobretudo nas zonas periféricas, onde há maior densidade de fatalidades entre 2013 e 

2017. Ao analisar o mapa 1 envolvendo a concentração de escolas com a densidade de 

acidentes com jovens vítimas fatais, percebe-se algumas áreas de sobreposição destas 

variáveis. As escolas são equipamentos amplamente frequentados por esse grupo etário e, 

geralmente, implicam dinâmica de concentração de muitos estudantes nas ruas próximas, 

nos horários de chegada e saída.  Esse acúmulo de alunos é praxe de quase todas as 

escolas, portanto, a sobreposição desses pontos críticos com a concentração desses 

equipamentos pode ser um indicativo de excesso de velocidade e da falta de elementos de 

segurança viária próximo a esses locais. Algumas dessas regiões apresentam grande 

sobreposição – acidentes e escolas -, como a região do Campo Limpo, na Zona Sul, 

Brasilândia, na Zona Norte, e São Miguel Paulista, Guaianazes e Cidade São Mateus na 

Zona Leste. 
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Mapa 1 - Distribuição espacial com pontos críticos de acidentes com jovens vítimas fatais e 

menores de idade (2013-2017) e densidade de escolas para o município de São Paulo. 

Fonte: CET-SP/GEOSAMPA. Elaboração: WRI Brasil 
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No Gráfico 16, a distribuição da taxa de vítimas (feridas e fatais) é apresentada para 

cada 10.000 viagens feitas de acordo com o modo de transporte e sexo para o ano de 2017. 

Como mostrado na figura, a motocicleta foi o meio de transporte com mais vítimas por 

viagem, tanto para mulheres como para homens, apresentando o valor mais alto deste 

indicador em mulheres (118 vítimas mulheres/10.000 viagens e 114 vítimas homens/10.000 

viagens). 

Gráfico 16 - Distribuição da taxa de vítima para cada 10.000 viagens por modo de transporte 

e sexo para o ano de 2017. Fonte: CET-SP e Pesquisa de mobilidade (2012). Elaboração: 

WRI Brasil 

 

Depois da motocicleta, o modo que gera mais vítimas por viagem para ambos os 

sexos é a bicicleta. Por outro lado, o ônibus é o meio de transporte mais seguro para ambos 

os sexos. 

A figura mostra novamente que o número de vítimas por viagem de motocicleta é 

muito maior do que nos outros modos, o que indica a necessidade de foco nesse meio de 

transporte.  

O gráfico 17 mostra a proporção de viagens e vítimas fatais por modo de transporte 

de acordo com o gênero para o ano de 2017, mostrando em cada barra o valor total (acima) 

e a porcentagem (abaixo) conforme o modo (o modo ônibus foi removido devido ao baixo 

número de mortes, 8, no comparativo com o número de viagens). Para todos os modos de 

transporte, os homens apresentam maior porcentagem de fatalidades relativamente à 

quantidade de viagens que fazem. Isso indica que os homens são mais propensos a morrer 

no trânsito em comparação com as mulheres, independentemente do modo de transporte 

escolhido. Diversas fontes de estudo associam riscos mais elevados, como dirigir em 

maiores velocidades, ao gênero masculino (Redshaw, 2006; Vick, 2003). 

Observando a barra final, onde os valores são consolidados para todos os modos, 

podemos ver que a distribuição de viagens para homens e mulheres é muito semelhante. 

No entanto, a maioria das fatalidades são de homens, com uma proporção de quase 4 para 

1. 
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Gráfico 17 - Proporção de viagens e vítimas fatais por meio de transporte de acordo com o 

gênero para o ano de 2017. Fonte: CET-SP e Pesquisa de mobilidade (2012). Elaboração: 

WRI Brasil 

2. Pedestres 

 

Os atropelamentos fatais apresentam grande concentração no centro de São Paulo, 

local de intensa circulação de pedestres e alta atividade comercial. Além do centro, ao 

analisar o mapa 2 é possível localizar outros focos de grande concentração de 

atropelamentos fatais. Na Zona Sul, proximidades da estação Adolfo Pinheiro e Praça do 

Campo Limpo têm altas densidades de atropelamentos fatais. Nas zonas Norte e Oeste da 

cidade, Barra Funda, Santana e a Marginal Tietê concentram os principais focos. Na Zona 

Leste, há concentração de atropelamentos fatais ao redor da Av. Jacu-Pêssego, centro de 

São Miguel Paulista e Av. Marechal Tito/Itaim Paulista.  
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Mapa 2 - Distribuição espacial de acidentes fatais envolvendo pedestres (2013-

2017). Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 

 

Atropelamentos envolvendo ônibus também estão concentrados no centro da cidade 

e em locais semelhantes aos que ocorrem os atropelamentos fatais, como mostra o mapa 3. 

Locais como Lapa, Santana e Santo Amaro também possuem alta concentração de 

atropelamentos por ônibus, principalmente próximo a centros comerciais e estações de 

ônibus e metrô. Ainda, outras regiões se destacam próximo ao centro da cidade. A Av. 

Celso Garcia, que possui faixas dedicadas de ônibus no contrafluxo, apresenta alta 

concentração de atropelamentos por ônibus (Mapa 3) praticamente ao longo de toda sua 

extensão. As faixas no contrafluxo serão especificamente abordadas no diagnóstico do Eixo 

III. 
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A Av. Paulista apresenta grande incidência desse tipo de acidente nas proximidades 

da interseção com a Av. da Consolação, onde há um corredor de ônibus e onde também 

está localizada a Estação Paulista do Metrô. Corredores de ônibus são tradicionalmente 

implementados nas principais avenidas de uma cidade e costumam apresentar diversos 

tipos de conflitos devido à grande presença de pessoas e alto fluxo de veículos. 

Determinados corredores, ao apresentarem focos de acidentes, podem estar carentes de 

uma infraestrutura mais adequada e segura para os usuários que ali trafegam. 
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Mapa 3 - Distribuição espacial de acidentes com vítimas feridas e fatais envolvendo 

pedestres e ônibus (2013-2017). Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 
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3. Ciclistas 

 

 Assim como ocorre com os demais acidentes, há uma concentração de acidentes 

com ciclistas no centro da cidade. Ao contrário dos perfis de vítimas analisados 

anteriormente, para o usuário de bicicleta, a zona sul da cidade praticamente não apresenta 

focos de concentração de acidentes e a zona norte apresenta diversos, principalmente nas 

regiões mais periféricas. Ao Norte, Vila Maria, Jardim Brasil, Jaçanã, Brasilândia e Parque 

Tietê são os principais locais de acidentes com ciclistas. No Leste, a extensão da Av. 

Marechal Tito ligando São Miguel Paulista ao Itaim Paulista concentra uma grande 

quantidade de acidentes. 
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Mapa 4 – Distribuição espacial de acidentes com vítimas feridas e fatais envolvendo ciclistas 

(2013-2017). Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 
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O mapa 5 mostra que a rede cicloviária de São Paulo possui pontos onde o traçado 

e a falta de conectividade podem estar gerando problemas de segurança viária. A imagem 

ainda diferencia a rede existente em duas categorias: anterior a 2013, período de início da 

análise de acidentes; e posterior a 2013, com dados de infraestrutura até 2016..  Assim, 

locais com concentração de acidentes sobre a rede existente antes de 2013 sugerem que 

há a necessidade de melhorias na sua infraestrutura, pois mesmo com a rede implantada no 

local, o mesmo continuou a apresentar alta incidência de acidentes.  
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Mapa 5 - Distribuição espacial de vítimas usuárias de bicicleta entre os anos 2013 e 2017 e 

mapa da rede cicloviária. Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 
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.Mapa 6 - Distribuição espacial de vítimas usuárias de bicicleta no ano de 2017 e mapa da 

rede cicloviária. Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 
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4. Motociclistas 

 

Motociclistas correspondem a 50% do total de vítimas feridas no trânsito de São 

Paulo. O Mapa 6 mostra como os acidentes com vítimas estão distribuídos por grande parte 

da cidade. Porém, alguns corredores viários específicos possuem grau de concentração 

maior. Tanto a Av. Rebouças como a R. da Consolação possuem alta concentração de 

acidentes com vítimas ao longo de quase toda sua extensão. Na Zona Norte, a Av. Cruzeiro 

do Sul, Av. Tiradentes e a região de Santana reúnem também grande concentração dessas 

vítimas. Na Zona Leste, a Av. Radial Leste concentra os acidentes desde as proximidades 

da Estação Brás do Metrô até a Estação Guilhermina-Esperança. Na Zona Sul, há uma 

concentração na Estrada de Itapecerica, que se estende das proximidades da Estação 

Capão Redondo da CPTM até os limites da Estação Giovanni Gronchi, próxima ao Rio 

Pinheiros. Ainda nessa zona, em trecho mais ao sul do tecido urbano, há também alto índice 

de acidentes com motocicletas principalmente ao longo da Av. Dona Belmira Marin até a 

Estação Terminal Grajaú da CPTM. 
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Mapa 7 - Distribuição espacial de acidentes com vítimas feridas e fatais envolvendo 

motociclistas (2013-2017). Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 
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Ao contrário dos demais tipos de acidentes em análise, os acidentes fatais 

envolvendo motocicletas não estão tão concentrados na zona central da cidade (Mapa 8). 

Diversos focos de altas densidade de acidentes fatais com esses usuários são localizados 

em áreas mais periféricas e de avenidas com alta velocidade. Na zona norte, a Marginal 

Tietê concentra 7 focos de acidentes envolvendo motociclistas mortos. São Miguel Paulista, 

os arredores da Av. Águia de Haia e proximidade da Estação Artur Alvim, e Itaquera são 

locais com alta concentração desse tipo de acidente na zona leste da cidade. Na zona sul, a 

Guido Caloi e Av. M’Boi Mirim  concentram acidentes fatais com motociclistas ao longo de 

boa parte de suas extensões, bem como a Estrada de Itapecerica, desde o limite com o 

município de Itapecerica até a Av. João Dias, nas proximidades do Rio Pinheiros. 
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Mapa 8 - Distribuição espacial de acidentes com vítimas fatais envolvendo motociclistas 

(2013-2017). Fonte: CET-SP. Elaboração: WRI Brasil 
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A diferença entre a distribuição espacial do total de acidentes com vítimas dos fatais 

pode estar ligada a várias causas. As avenidas periféricas são eixos de ligação entre as 

regiões e o centro, concentram grande volume de cidadãos que utilizam motocicletas ao se 

deslocarem a caminho do trabalho ou outros locais. A forma de circulação, utilizando o 

espaço entre faixas, associada a velocidades inadequadas pode contribuir para os 

acidentes. Veículos em mudança de faixa ou em manobras de conversão, sem atenção aos 

motociclistas, também contribuem. Outros comportamentos, como a circulação pela 

contramão em trechos de via de mão dupla sem canteiro central, algumas manobras 

proibidas e até mesmo circular muito perto de veículos de grande porte sem ter a noção de 

seus chamados pontos cegos de visibilidade, também são contribuintes na acidentalidade. 

Ademais, durante o dia, com as pistas mais ocupadas, os acidentes provocados por 

todos esses fatores citados causam mais vítimas feridas do que mortas. À noite, com as 

pistas mais livres e maior desenvolvimento de velocidades, diminui o número de acidentes, 

mas eleva-se a sua gravidade. Ainda, a maior dificuldade na fiscalização de motocicletas 

nas periferias pode ser um fator de maior gravidade. Deste modo, os equipamentos 

eletrônicos podem ser aprimorados para serem cada vez mais capazes de auxiliar na 

fiscalização das motocicletas. 

No que diz respeito aos acidentes com fatalidades, apenas algumas vias importantes 

são reconhecíveis sob as manchas de calor, principalmente nas periferias. As demais 

indicam muitos pontos críticos espalhados no tecido urbano.  

Melhorar a segurança demanda reduzir a velocidade dos veículos e reduzir conflitos. 

Velocidade veiculares baixas, especialmente as abaixo de 30km/h, reduzem drasticamente 

o risco de morte (Rosen e Sander, 2009). O risco de mortalidade de pedestres, quando os 

veículos trafegam a 50 km/h, é o dobro do risco a 40 km/h e mais de 5 vezes maior do que o 

risco a 30 km/h. A redução das velocidades do tráfego para níveis seguros pode ser obtida 

através de um conjunto de medidas comprovadas de moderação do tráfego (Bunn et al., 

2003). 

 

 

Capítulo 2B - Diagnóstico Cultura e 

comportamento em relação à segurança 

viária  

  

A visão tradicional sobre a segurança viária tende a focar o comportamento dos 

indivíduos, de modo a responsabilizar excessivamente as mortes e lesões no trânsito sobre 

as atitudes individuais. Os princípios da visão zero e sistemas seguros partem da premissa 

de que a responsabilidade sobre a segurança viária é compartilhada entre o poder público e 

os usuários da vida, sendo a cultura e o comportamento no trânsito fruto de um amplo 

conjunto de variáveis, que não só a educação individual do cidadão, tais como o desenho 

das ruas, a efetividade das ações de fiscalização e campanhas educacionais.  

.  

A abordagem baseada no foco excessivo sobre o indivíduo, ignorando que o 

comportamento individual é fruto de um conjunto de determinantes que criam estímulos e 
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desestímulos aos comportamentos não é condizente com os princípios da visão zero e 

sistemas seguros. Nesse sentido, é preciso fortalecer o olhar para a segurança viária e 

abordar o tema sem que a vítima seja culpabilizada. Ademais, deve-se buscar transformar o 

atual comportamento dos condutores à luz dos conceitos da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, que estabelece a ordem de priorização dos usuários da via – dos mais vulneráveis 

para os menos vulneráveis. Ou seja, é preciso fortalecer a consciência e responsabilidade 

dos menos vulneráveis para com os menos vulneráveis. 

É possível verificar a presença de alguns comportamentos de risco mais comuns no 

município e que, por isso, merecem ser abordados com mais ênfase.  

O primeiro é a cultura de beber e dirigir. De acordo com o Ministério da Saúde, a 

frequência de adultos que admitem conduzir veículos motorizados após terem ingerido 

qualquer tipo de bebida alcoólica aumentou 16% em todo o país (Brasil, 2017). Em São 

Paulo.  

Outro comportamento de risco é a não utilização do cinto de segurança no banco 

traseiro. Pesquisa da CET de 2017 revelou que a utilização do cinto pelos motoristas foi de 

97,5% e pelos passageiros, de, 74,6%. Porém, especificamente no banco de trás, o 

percentual de uso do cinto (adultos e crianças) foi de apenas 32,7%. Este comportamento 

está, muitas vezes, associado à cultura de deixar as fivelas do cinto de segurança dentro do 

banco. Faz-se necessário ampliar o entendimento de que em uma colisão o passageiro do 

banco traseiro pode ser arremessado para frente e causar lesões em quem está sentado no 

banco frontal. 

O conhecimento da sociedade e do poder público sobre acessibilidade também 

precisa ser difundido. Nota-se, por exemplo, que há pouco respeito aos espaços para 

deficientes nos ônibus municipais e quando o motorista precisa parar para que uma pessoa 

com deficiência suba no ônibus, há pressão dos demais pelo maior tempo de espera na 

parada, em detrimento das pessoas com deficiência.  

A cultura da segurança precisa ser institucionalizada também na cultura 

organizacional do poder público, de modo que ela seja tida como valor primordial.   Destaca-

se o necessário olhar à segurança em especial pelos agentes de campo (agentes CET, 

agentes SPTRANS e GCM) e pelos técnicos responsáveis pelos projetos e obras viárias. 

 

Capítulo 2C - Diagnóstico por eixo 

Eixo 1 - Articulação Institucional e Gestão 

1. Principais atores governamentais relacionados à Segurança Viária 

 

A governança sobre a segurança viária no âmbito estatal envolve todos os três 

níveis federativos brasileiros. Somam-se dezenas de competência distintas, desde a 

instituição de normas válidas a todo o território nacional, passando por funções 

fiscalizatórias, de atendimento hospitalar e de gestão do transporte público, competências 

urbanísticas e de implementação de obras públicas, até a gestão do viário municipal.  

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei Federal nº 9.503/1997 e 

alterações, o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o conjunto de órgãos e entidades da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
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das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 

licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, 

engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações 

e de recursos e aplicação de penalidades. O SNT é composto ainda pelo Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN); pelos Conselhos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal; 

pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários de todos os entes federativos; 

pela Polícia Rodoviária Federal; pelas Polícias Militares e pelas Juntas Administrativas de 

Recursos de Infrações (JARI). 

Os principais atores governamentais relativos ao tema são: 

 

a.  Estruturas federais: 

 

i. Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

 

A coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito compete ao Ministério das 

Cidades, por meio do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), órgão máximo 

executivo de trânsito da União.  

 

ii. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

 

O CONTRAN é responsável por estabelecer as normas regulamentares referidas no 

CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito; coordenar os órgãos do Sistema 

Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades; zelar pela uniformidade e 

cumprimento das normas contidas no CTB e nas resoluções complementares e normatizar 

os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de 

condutores, e registro e licenciamento de veículos. Vinculado ao DENATRAN, é composto 

por membros do: Ministério das Cidades; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações; Ministério da Educação; Ministério da Defesa; Ministério do Meio Ambiente; 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Ministério da Saúde; Ministério da Justiça 

e Segurança Pública; Agência Nacional de Transportes Terrestres e Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços.   

 

iii. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

 

 A ANTT, criada pela Lei Federal nº 10.233/2001,   é a agência reguladora 

responsável por supervisionar e fiscalizar a prestação de serviços e exploração da 

infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, como a concessão de  ferrovias,  

rodovias e o transporte ferroviário associado à exploração de infraestrutura e a permissão 

do transporte regular de passageiros pelos meios rodoviário e ferroviário não associado à 

exploração de infraestrutura.  
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b.  Estruturas estaduais 

 

i. Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de São Paulo 

(CPTran):   

       

Nos termos da Lei Estadual nº 616/1974, a Polícia Militar do Estado de São Paulo  

destina-se à manutenção da ordem pública na área do Estado. A ela compete executar, com 

exclusividade, o policiamento ostensivo fardado, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 

manutenção da ordem e o exercício dos poderes constituídos. Dentre suas atividades, 

encontram-se o policiamento no trânsito e o policiamento nas estradas estaduais e 

municipais. Pelo Decreto Estadual nº 62.103/2016, o Comando de Policiamento de Trânsito 

(CPTran) é responsável pelas missões de polícia de trânsito urbano na capital, bem como 

pela fixação e difusão de doutrina nas questões afetas às atividades de polícia de trânsito 

urbano.  

 

ii.  Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo: 

  

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pertence à estrutura da Polícia 

Militar, sendo o órgão responsável pelo planejamento, comando, execução, coordenação, 

fiscalização e controle de todas as atividades de prevenção, extinção de incêndios e de 

buscas e salvamentos. 

 

iii.   Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

(DER):       

 

O DER é responsável precipuamente pela organização e revisão periódica do plano 

geral de viação rodoviária do Estado; bem como por todos os serviços técnicos e 

administrativos, concernentes a especificações, estudos, projetos, orçamentos, locação, 

construção, reconstrução, conservação, melhoramentos e fiscalização técnica das estradas 

de rodagem do Estado, inclusive pontes e demais obras de artes que delas forem partes 

integrantes. No âmbito do município de São Paulo, o DER é responsável pela gestão da 

Rodovia Raposo Tavares. 

 

iv. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte 

do Estado de São Paulo (ARTESP) 

 

Nos termos da Lei Estadual Complementar nº 914/2002, a ARTESP, autarquia de 

regime especial, é responsável por regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de 

serviços públicos de transportes autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de 

direito privado, em especial as rodovias estaduais. Com isso, a entidade é responsável por 

implementar a política estadual de transportes; preparar os editais e promover as licitações 
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para a contratação de serviços públicos de transporte; celebrar e gerenciar os contratos de 

prestação de serviços públicos de transportes e intervir na prestação dos serviços públicos 

de transporte, autorizados, permitidos ou concedidos. A ARTESP  

 

v.  Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) 

 

O Detran.SP é responsável pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo CTB no 

Estado de São Paulo. São competências do Detran.SP promover educação para o trânsito, 

planejar, coordenar, executar e controlar ações relacionadas à habilitação de condutores, 

documentação e serviços para veículos. 

 

vi. Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo 

(STM) 

 

A STM, criada pela Lei Estadual nº 7.450 de 1991, é responsável pela execução da 

política estadual de transportes urbanos de passageiros para as regiões metropolitanas, o 

que inclui a Região Metropolitana da Cidade de São Paulo (RMSP), abrangendo os 

sistemas metroviário, ferroviário, de ônibus e trólebus, e demais divisões modais de 

interesse metropolitano. 

 

vii. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo 

(EMTU) 

         

A EMTU, vinculada à STM, fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de 

baixa e média capacidades (transporte sobre pneus) em todas as Regiões Metropolitanas 

do Estado, o que inclui a RMSP, com seus 38 municípios. Em 2017, a EMTU transportou, 

apenas na RMSP, mais de 500 milhões de passageiros em uma frota de aproximadamente 

4.500 veículos. 

 

viii. Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ) 

    

A constituição do METRÔ foi autorizada pela Lei Municipal nº 6.988/1996, sendo 

responsável por contratar, coordenar e superintender os estudos e projetos e promover as 

medidas necessárias para a implantação de um sistema de transporte rápido de 

passageiros na cidade de São Paulo. De acordo com dados de abril de 2018, a rede 

metroviária de São Paulo conta com quase 90 km de extensão de rede e 79 estações, 

transportando mais de 1 bilhão de passageiros por ano, sendo que novas linhas e estações 

estão previstas para os próximos anos. 

 

ix. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) 
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A CPTM teve sua criação autorizada na Lei Estadual nº 7.861/1992, sob a forma de 

sociedade de economia mista, com o fim especial de explorar os serviços de transporte de 

passageiros sobre trilhos ou guiados nas entidades regionais do Estado de São Paulo, 

compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. A 

CPTM transporta mais de 800 milhões de passageiros ao ano, possui extensão de rede 

ferroviária de 273 km e 94 estações, sendo que recentemente passou a ofertar transporte 

inclusive para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 

 

x. Desenvolvimento Rodoviário (DERSA) 

 

 A DERSA é uma entidade empresarial do Estado de São Paulo, cuja missão é 

entregar as melhores soluções em infraestrutura de transportes e logística, com inovação, 

conhecimento e pioneirismo. A entidade presta serviços de consultoria para empresas e 

governos nas áreas de implantação, meio ambiente, desapropriação e reassentamento, 

projetos, serviços públicos, planejamento e gestão, sistemas e operação e manutenção de 

grandes obras de infraestrutura viária. 

 

c.  Estruturas municipais 

 

i. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo 

(SMT)  

 

A SMT, pasta integrante da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), criada em 

1967, é responsável por formular, propor, gerir e avaliar políticas públicas para o 

desenvolvimento da mobilidade urbana; estudar, planejar, gerir, integrar, fiscalizar e 

controlar os transportes individuais e coletivos do município; executar os serviços de trânsito 

da competência do município e estabelecer diretrizes e normas para o uso da rede viária 

municipal. 

 

ii. Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) 

 

O DSV, estrutura subordinada à SMT, tem como atribuições legais propor melhorias 

e regulamentar o sistema viário do município; estudar e implementar medidas pertinentes à 

segurança e ao rendimento do sistema viário e emitir autorização de uso de vias públicas 

para fins de intervenções particulares e obras privadas. Boa parte das atribuições 

pertencentes ao departamento são executadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) e são remuneradas pela prefeitura por meio de um contrato administrativo.  

 

iii. Departamento de Transportes Públicos (DTP) 



39 

 

 O DTP, também subordinado à SMT, tem por atribuições essenciais a gestão, a 

regulamentação, o cadastro, a vistoria e a fiscalização dos serviços de transporte realizados 

por táxis, fretamento escolar e motofrete, além da fiscalização das Operadoras de 

Tecnologia de Transporte Credenciadas (OTTCs), o que inclui os transportes individuais por 

aplicativo e os sistemas de bicicletas compartilhadas. A São Paulo Transporte (SPTrans) 

presta apoio na execução das competências legais do departamento, também sendo 

remunerada por um contrato administrativo.  

 

iv. Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

 

A CET teve sua criação autorizada pela Lei Municipal nº 8.394/1976 como sociedade 

de economia mista vinculada à SMT. A companhia tem por objetivo planejar e implantar, nas 

vias e logradouros do município, a operação do sistema viário, com o fim de assegurar 

maior segurança e fluidez do trânsito e do tráfego. 

 

v. São Paulo Transporte (SPTrans) 

       

A SPTrans, criada em 1995 após o processo de privatização da Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), é uma sociedade de economia mista vinculada 

à SMT. Suas funções primordiais são elaborar estudos para o planejamento e o 

aperfeiçoamento dos serviços compreendidos no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros de São Paulo (STCUP); gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços 

prestados pelas empresas contratadas, concessionárias ou permissionárias, relativos ao 

STCUP; e promover as licitações, bem como assinar contratos, outorgar permissões e 

autorizações referentes aos serviços do STCUP, exercendo seu controle e fiscalização.  

 

vi. Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) 

 

A COVISA, integrante do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e pertencente à 

estrutura da Secretaria Municipal de Saúde,  tem como atribuições gerir e coordenar o 

Sistema Municipal de Vigilância em Saúde; coordenar a programação das ações de 

vigilância em saúde; coordenar, monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde. 

 

vii. Departamento de Atenção à Urgência e Emergência e Coordenação 

de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

 

O Departamento de Atenção à Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de 

Saúde tem as atribuições de definir as políticas de saúde de urgência e emergência do 

município; operacionalizar o sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, no que se 

refere às urgências; gerir e promover a realização do atendimento médico pré-hospitalar de 
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urgência e promover a integração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aos 

serviços de salvamento e resgate atuantes no município. 

O SAMU, também pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, tem como 

atribuições executar a atenção médico pré-hospitalar de urgência e estabelecer protocolos 

para o funcionamento das bases descentralizadas regionais. 

 

viii. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) 

       

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) foi criada pelo 

Decreto Municipal nº 57.576/2017, por meio da fusão das Secretarias de Desenvolvimento 

Urbano e de Licenciamento. Suas atribuições relacionam-se ao desenvolvimento urbano do 

município, como o acompanhamento, avaliação e aprimoramento da legislação relativa ao 

planejamento e desenvolvimento urbano, inclusive as relativas ao PDE, aos Planos 

Regionais e de Bairros das Subprefeituras, ao Parcelamento, ao Uso e Ocupação do Solo, 

às Operações Urbanas e demais instrumentos urbanísticos. 

 

ix. São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo) 

  

A criação da SP Urbanismo foi autorizada pela Lei Municipal nº 15.056/2009. A 

empresa pública tem como objetivo fundamental dar suporte e desenvolver as ações 

governamentais voltadas ao planejamento urbano e à promoção do desenvolvimento urbano 

do município, o que inclui a concepção, a estruturação e o acompanhamento da 

implementação de programas de intervenção físico-territoriais de desenvolvimento urbano; a 

proposição de normas e diretrizes para implementação de programas de reordenamento da 

paisagem urbana; a gestão das operações urbanas e o acompanhamento dos projetos 

básicos e executivos das obras e intervenções. 

 

x. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB)   

   

A SIURB tem por atribuições a fiscalização dos contratos para execução de projetos 

viários, sistemas de drenagem, pavimentação, geotecnia e geometria das vias; fiscalizar os 

contratos de obras de construção e recuperação da infraestrutura da cidade; projetar, 

programar, executar e fiscalizar a construção de edifícios públicos; examinar o planejamento 

de obras e serviços que venham a se desenvolver nas vias e logradouros públicos e 

executar obras de recuperação estrutural e construção de pontes e viadutos. 

 

xi. São Paulo Obras (SP Obras) 

   

A SP Obras é uma empresa pública, cuja autorização para criação foi dada pela Lei 

nº 15.056/2009. Tem por objetivo executar programas, projetos e obras com recursos 

advindos do orçamento municipal, dos financiamentos públicos e das operações urbanas. A 
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SP Obras elabora também licitações para outros órgãos da Administração Municipal e 

executa obras definidas pela SIURB nas áreas de abrangência das Operações Urbanas. Por 

fim, destaca-se sua atribuição de gestão da concessão de mobiliário urbano, o que inclui a 

instalação de abrigos em pontos de ônibus e indicativos de parada de ônibus. 

 

xii. Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e Guarda Civil 

Metropolitana (GCM) 

                   

Por meio da Lei Municipal nº 13.396/2002, criou-se a SMSU, que tem como uma de 

suas atribuições estabelecer, em conjunto com a SMT, mediante convênio firmado com os 

órgãos de segurança estaduais, as diretrizes, o gerenciamento e as prioridades de 

policiamento, controle e fiscalização do trânsito, além de ser responsável também por 

planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar a fiscalização e o policiamento de trânsito de 

competência do município. A GCM, subordinada à SMSU, é o principal órgão de execução 

da política municipal de segurança urbana. 

 

xiii. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) 

 

Pioneira no Brasil, a SMPED iniciou suas atividades em 2005, sendo oficializada 

com a aprovação da Lei Municipal nº 14.659/2007. A SMPED tem a missão de conduzir e 

executar ações governamentais voltadas à implementação de políticas para as pessoas 

com deficiência nos diferentes órgãos municipais. 

 

xiv. Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais (SMPR) 

 

A SMPR tem como objetivo realizar o acompanhamento gerencial das metas e 

atividades das Prefeituras Regionais e avaliar o cumprimento das diretrizes gerais e 

setoriais na gestão regional exercida pelas Prefeituras Regionais.  Cada uma das 32 

Prefeituras Regionais do município tem como atribuição manter a representação do poder 

público municipal na área geográfica sob sua jurisdição; fiscalizar o cumprimento das leis, 

regulamentos, normas e posturas municipais; conservar as áreas públicas ajardinadas 

(praças e canteiros); executar ou contratar pequenas obras e serviços públicos de 

manutenção de logradouros; acompanhar e fiscalizar os serviços de zeladoria e 

acompanhar os serviços relacionados ao pavimento viário (ações de tapa-buraco e 

recapeamento). 

 

xv. Secretaria Municipal de Educação (SME) 

 

 A Secretaria Municipal de Educação (SME) tem por finalidade formular, coordenar, 

implementar e avaliar políticas e estratégias educacionais para o Sistema Municipal de 

Ensino; promover articulações com os conselhos e fundos relacionados e estabelecer 

normas e diretrizes para a Rede Municipal de Ensino.  
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2. Comitê Permanente de Segurança Viária do Município de São Paulo (CPSV) 

 

 Instituído pelas portarias 001/SMT/2018, 004/SMT/2018 e 013/SMT/2018, o CPSV é 

a instância vinculada ao gabinete da SMT responsável pela política pública de segurança 

viária do município. Suas competências são propor as diretrizes da política de segurança 

viária da cidade; desenvolver e planejar ações, programas, campanhas educativas e demais 

providências necessárias à redução dos acidentes e da violência no trânsito; propor 

medidas voltadas à intensificação da fiscalização e da educação no trânsito; definir ações 

práticas para a execução das diretrizes e metas da política de segurança viária do município 

e acompanhar e fiscalizar a execução das ações e o alcance das metas estabelecidas. 

O comitê é composto por dezenas de representantes de órgãos municipais e 

estaduais, com destaque ao Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, Diretor do 

DSV, Diretor do DTP; presidentes e diretores da CET e SPTrans, representantes do 

CPTran, SMSU, GCM, SMUL, SMSO,  DETRAN, ARTESP, entre outros. 

 A elaboração deste Plano de Segurança Viária é a primeira ação concreta do comitê 

que, pelo seu caráter ainda recente, requer tempo de maturação, divulgação e 

consolidação.  

  

 

3. Governança sobre as calçadas 

 

           Considerando a importância de padronizar as calçadas e passeios para a melhoria 

da mobilidade e da qualidade de vida dos munícipes, com vistas a permitir o deslocamento 

de qualquer pessoa, bem como favorecer as interações sociais e valorizar o ambiente 

urbano, foi instituída, através do Decreto Municipal 57.627/2017, a Comissão Permanente 

de Calçadas - CPC, modificada pelo Decreto 58.194/2018, tendo como umas das suas 

atribuições propor normas, definir o padrão arquitetônico que deverá ser seguido, participar 

do planejamento e da execução do Plano Emergencial de Calçadas – PEC. 

            Um novo Decreto das Calçadas foi elaborado pela CPC, consolidando todas as 

legislações existentes em um único documento, dando critérios para a padronização das 

calçadas, regulamentando os incisos VII e VIII do “caput” do artigo 240 do PDE, o Capítulo 

III da Lei Municipal n° 15.442/2011 e a Lei Municipal n° 13.293/2002. O novo decreto está 

de acordo com as diretrizes previstas no artigo 233 do PDE, de acordo com o qual a 

execução, manutenção e conservação das calçadas, bem como a instalação de mobiliário 

urbano, equipamentos de infraestrutura urbana, sinalização, vegetação, entre outras 

interferências permitidas por Lei, deverão seguir os princípios da acessibilidade e desenho 

universal. 

            Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, lindeiros a vias ou logradouros 

dotados de guias e sarjetas são obrigados a executar, manter e conservar as respectivas 

calçadas na extensão correspondente à sua testada. A PMSP tem por obrigação executar 

as calçadas das rotas emergenciais abrangidas pela PEC 2008, e da Rede Viária Estrutural, 

mas os responsáveis pelos imóveis edificados ou não deverão mantê-las em perfeito estado 

de conservação. 

  

4. Responsabilidades e fluxo de procedimentos no desenvolvimento de projetos 

e na implantação de obras viárias 
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A articulação interorganizacional dos órgãos da Prefeitura Municipal de São Paulo 

(PMSP) na elaboração de projetos e implementação de obras viárias é um dos pontos 

críticos relativos às políticas de segurança viária do município. À medida que uma obra 

viária, especialmente as de médio e grande porte, afetam substancialmente o território sob 

diversos pontos de vista (mobilidade, meio ambiente, habitação, etc.), o processo de 

elaboração dos projetos requer a interlocução e análise de diferentes órgãos municipais, o 

que complexifica seu processo de construção. Soma-se a isso o ainda mais complexo 

processo orçamentário público e de licitação, cujas dezenas de procedimentos devem ser 

meticulosamente bem articulados para que todas as fases, desde a concepção, definição de 

diretrizes, planejamento e efetivação de desapropriações, contratação das diversas fases de 

projeto e de implantação da obra corram sem atrasos e de modo a garantir intervenções 

capazes de melhorar a infraestrutura urbana. 

Tal complexidade implica, muitas vezes, em procedimentos não lineares e que 

resultam em intervenções que, a depender do como se deu o processo de elaboração, terão 

maior ou menor nível de adequação. A falta de alinhamento entre os diferentes órgãos 

desde o início implica em excessivas modificações em alguns projetos, e, a depender da 

etapa de projeto, passa a não mais ser possível a realização de ajustes necessários. .  

Outro fator é a necessidade de trocar informações pós-implantação, com o objetivo 

de explicitar os aspectos positivos e negativos dos projetos implantados. Os dados 

coletados podem retroalimentar a elaboração dos novos projetos, visando tomar novas 

decisões baseadas em evidência. 

Especificamente em relação à segurança viária, a auditoria de segurança viária em 

projetos não é uma prática adotada pela PMSP. A inclusão formal dessa etapa nos 

procedimentos de desenvolvimento e execução de intervenções urbanas será análise deste 

plano.  

 

 

5. Comissões de análise de projetos privados (a ser escrito na segunda fase) 

 

6. Fiscalização de trânsito: governança e ações conjuntas (a ser escrito na 

segunda fase) 

 

7. Acessibilidade: governança e transversalidade (SMPED) 

 

De acordo com o Censo 20108, no município de São Paulo, 2.759.004 milhões de 

pessoas  (24,5% da população) declararam possuir algum tipo de deficiência e, entre estes, 

810 mil afirmaram ter grande dificuldade ou não conseguir realizar atividades cotidianas. 

Aproximadamente 345 mil pessoas são cegas ou possuem grande dificuldade para 

enxergar, cerca de 120 mil possuem deficiência auditiva severa, 216 mil têm deficiência 

motora grave e 127 mil, deficiência mental/intelectual que afeta significativamente a vida 

cotidiana. 

Este quadro explicita a relevância da missão e das políticas públicas promovidas 

pela SMPED. Porém, tendo vista ser a acessibilidade um tema necessariamente 

transversal, a governança sobre o tema não recai apenas sobre a secretaria, mas também 

sobre uma série de comissões, grupos e comitês dos quais o órgão faz parte. Entre estes, 

destacam-se dois: 

                                                
8
 Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/. Acesso em 18/06/2018. 

https://censo2010.ibge.gov.br/
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O primeiro é a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), órgão colegiado da 

PMSP, vinculado à SMPED e composto por representantes de diversas secretarias, órgãos 

municipais e sociedade civil. Foi instituída originalmente pelo Decreto 36.072/1996 e teve 

recente alteração pelo Decreto Municipal nº 58.031/2017. A CPA tem papel consultivo e 

deliberativo nos assuntos que envolvem acessibilidade em edificações, logradouros, 

transporte, mobiliário e equipamentos urbanos, comunicação, sinalizações, bem como nos 

meios de divulgação de informações, inclusive digitais. 

Conforme disposições do Decreto Municipal nº 58.031/17, a CPA também possui 

representante na Comissão Permanente de Calçadas (CPC).   

Entre as competência da CPA, destacam-se as atribuições para deliberar sobre: 

propostas de intervenção nos equipamentos e serviços públicos municipais e de uso 

coletivo; projetos de edificação, de transportes coletivos e de obras em espaços públicos; 

propostas de adaptação da frota de transporte público e acessibilidade digital no âmbito da 

PMSP. Ademais, a CPA exerce o controle da acessibilidade, por meio do exame de 

irregularidades em diversos locais e acionamento dos órgãos competentes para aplicação 

de penalização.  

Do ponto de vista da segurança viária, a CPA cumpre o papel de proteção ao direito 

de mobilidade da pessoa com deficiência, bem como de sua segurança e, à medida que ela 

exerce o poder de veto sobre obras públicas não acessíveis, consequentemente acaba por 

garantir melhores condições de segurança não só às pessoas com deficiência, mas aos 

pedestres em geral. 

Já o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) é o órgão de 

representação da sociedade civil perante à PMSP. Por ser de caráter consultivo, sua função 

é elaborar, encaminhar e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse 

da pessoa com deficiência nas áreas da saúde, educação, trabalho, habitação, transporte, 

cultura, lazer, esportes e acessibilidade nos espaços públicos. Por meio de plenárias 

mensais abertas ao público, grupos de trabalho e fóruns regionais, todas as pessoas com 

deficiência residentes em São Paulo podem se cadastrar no conselho e participar de suas 

atividades com direito a voz e voto. 

 

8. Instâncias de participação social  

 

a. CMTT 

 

O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT) é a instância municipal que 

propicia a participação e o controle social sobre as políticas públicas de mobilidade na 

cidade. 

  Foi constituído pelo Decreto Municipal 54.058/2013 e é formado por três bancadas: 

poder público, operadores dos serviços de transporte e usuários. Tem composição tripartite 

e paritária, composto por 63 membros, sendo 21 titulares e 21 suplentes para cada 

segmento. As duas primeiras bancadas são constituídas respectivamente a partir de 

indicação dos órgãos públicos e das entidades representativas dos setores. Já a dos 

usuários é oriunda de eleição a cada dois anos. 

  Pela bancada dos usuários, das 21 cadeiras,  dez representam geograficamente a 

cidade, sendo dois membros por região (norte, sul, leste, oeste e centro) e onze 

representam os temas ligados ao trânsito e transporte: meio ambiente e saúde, juventude, 
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sindicato dos trabalhadores, organizações não governamentais (ONGs), ciclistas, pessoas 

com deficiência, idosos, movimento estudantil secundarista, movimento estudantil 

universitário, movimentos sociais, e mobilidade a pé. 

  O CMTT tem regimento próprio e agenda mensal com reuniões sempre presididas 

pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Transporte. As pautas são decididas pela 

Executiva do Conselho, composta por dois membros de cada bancada.  

  O Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob), instituído pelo Decreto 

56.834/2016, aponta em seu 18º artigo que o CMTT é a instância onde será exercida a 

participação popular, reforçando a importância do conselho. 

Apesar a consistência legal e lastro institucional que o CMTT possui, este é um dos 

mais jovens conselhos da administração municipal. Por ser uma instância muito recente, 

está em constante processo de consolidação e aprimoramento. Seu caráter consultivo se 

apresenta como termômetro para o tomador de decisão, que pode encontrar nas 

contribuições de seus conselheiros subsídios para encaminhar ou desestimular um 

determinado projeto. Os assuntos tratados são as pautas consideradas pertinentes no 

momento da realização da reunião ordinária. 

As pautas propostas são importantes à qualidade de vida dos paulistanos, razão 

pela qual é fundamental reforçar a necessidade do comparecimento e participação de todos 

os conselheiros nas reuniões ordinárias do conselho, tanto quanto nas suas respectivas 

Câmaras Temáticas, pois o CMTT é um fórum bastante rico e diverso, que se propõe a 

contemplar a complexidade das pautas e agentes envolvidos no ecossistema da mobilidade 

urbana paulistana. 

 

 

i. Câmaras Temáticas: Mobilidade a Pé, Bicicleta, Transporte Escolar 

Táxi e Moto 

 

Vinculadas ao CMTT, as câmaras temáticas são fóruns criados para tratar 

especificamente sobre determinado setor ou serviço da mobilidade paulistana. 

Atualmente o CMTT possui cinco câmaras temáticas: bicicleta, mobilidade a pé, 

transporte escolar, táxi e moto. Cada uma delas possui regimento interno e agenda próprios, 

que varia de acordo com o apetite dos seus membros. O intuito das câmaras temáticas é 

propiciar um diálogo aprofundado entre os técnicos da SMT e o segmento interessado, 

proporcionando olhares cruzados sobre um mesmo tema.  

As câmaras temáticas mais atuantes são as ligadas à mobilidade ativa - bicicleta e 

mobilidade a pé - cujas reuniões são mensais e seus membros bastante engajados. Delas 

saíram muitos projetos e discussões para o desenvolvimento do caminhar e do pedalar na 

cidade. 

A Câmara Temática do Transporte Escolar é bimensal e busca, juntamente com o 

apoio da SME e do DTP, aprimorar as questões referentes aos deslocamentos dos alunos, 

tanto da rede pública quanto particular da cidade. 

A Câmara Temática do Serviço de Táxi também é bimensal e busca 

majoritariamente aprimorar o serviço que sofreu com a chegada dos aplicativos. 

A mais nova Câmara Temática vinculada ao CMTT é a de motocicletas que ainda 

está em fase de consolidação, tendo sido sua criação aprovada em Maio de 2018. 
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b. Conselhos de Segurança - CONSEGs  

 

Os Conselhos de Segurança (CONSEGs) foram criados através do Decreto Estadual 

nº 23.455/1985 e regulamentado pela Resolução SSP-37/1985. Cada Conselho é uma 

entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam, por adesão, 

às diretrizes da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual 

dos Conselhos Comunitários de Segurança. 

Atualmente são 84 CONSEGs na capital. As reuniões ordinárias de cada conselho 

são mensais, realizadas normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário, 

segundo uma agenda definida por período anual. A Secretaria de Segurança Pública tem 

como representantes em cada CONSEG o Comandante da Polícia Militar da área e o 

Delegado de Polícia Titular do correspondente Distrito Policial. 

Nos CONSEGs pessoas do mesmo bairro se reúnem para discutir e analisar, 

planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, 

desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre 

as várias lideranças locais. Dentre os itens de Segurança Viária demandados pelos 

CONSEGs destacam-se lombadas e sinalização.  

 

9. Autoridade Metropolitana de Transportes (a ser escrito na segunda fase) 

 

10. ISO 39.001 

 

 No contexto de conscientização global sobre o problema da segurança viária, os 

organismos internacionais de normalização publicaram a norma ISO 39001 - Sistemas de 

Gestão Segurança Viária, cujo objetivo é especificar os requisitos para um sistema de 

gestão que permita a uma organização que interage com o sistema viário reduzir mortes e 

ferimentos graves em acidentes de trânsito. A norma trata da criação de um sistema de 

gestão de segurança viária pela organização, incluindo o planejamento, exercício de 

liderança e a instauração de uma política de segurança.  

 Entretanto, apesar de a norma ser de 2012, são raras as empresas que têm 

instaurados os procedimentos da norma, situação que se observa mais acentuada no setor 

público, em função de sua característica pouco célere.. No âmbito municipal, CET e 

SPTrans iniciaram seus processos de implementação da ISO 39001, porém seus avanços 

ainda encontram-se em estágio inicial. 

  

 

11. Fontes de Recurso e Fundos Municipais  

 

 Assim como em qualquer política pública, o orçamento público e alocação de 

recursos são pontos nevrálgicos para a implementação das ações e programas. No âmbito 

municipal, a segurança viária está presente em três programas do Plano Plurianual (PPA). 

Na tabela abaixo, estão explicitados os programas e ações orçamentárias relacionadas ao 

tema, bem como os valores previstos para cada uma.  

 

Programa Ações e Serviços de Saúde 
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Ação Orçamentária 2018 2019 2020 2021 

1518 - Implantação de 
Serviço de Atendimento 
Médico de 
Urgência (SAMU) 

R$ 1.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

2514 - Manutenção e 
Operação de Serviço de 
Atendimento 
Médico de Urgência 
(SAMU) 

R$ 
87.359.581 

R$ 
83.330.576 

R$ 
72.556.533 

R$ 
75.946.087 

Programa: Direitos da pessoa com deficiência 

1169 - Reforma e 
Acessibilidade em Passeios 
Públicos 

R$ 
38.760.181 

R$ 
47.510.740 

R$ 
52.252.009 

R$ 
73.254.566 

4705 - Transporte de 
Pessoas com Deficiência ou 
Mobilidade 
Reduzida - ATENDE 

R$ 
87.028.975 

R$ 
101.637.384 

R$ 
106.211.537 

R$ 
110.991.057 

Programa: Melhoria da mobilidade urbana universal 

1095 - Construção de 
Terminais de Ônibus 

R$ 
97.300.370 

R$ 
76.288.544 

R$ 
303.845.101 

R$ 
248.124.476 

1096 - Acessibilidade, 
Ampliação, Reforma e 
Requalificação de 
Terminais de Ônibus 

R$ 5.246.785 R$ 
4.397.701 

R$ 
24.533.100 

R$ 
13.350.534 

1097 - Construção de 
Ciclovias, Ciclofaixas e 
Ciclorrotas  

R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 

1098 - Ampliação, Reforma 
e Requalificação de 
Ciclovias, 
Ciclofaixas e Ciclorrotas 

R$ 8.992.681 R$ 
10.334.104 

R$ 
9.450.880 

R$ 1.000 

1099 - Construção de 
Corredores de Ônibus 

R$ 
505.547.297 

R$ 
216.341.186 

R$ 
384.672.059 

R$ 
299.426.660 
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1100 - Ampliação, Reforma 
e Requalificação de 
Corredores de 
Ônibus 

R$ 
41.116.074 

R$ 
26.475.159 

R$ 
2.073.000 

R$ 
2.802.000 

1240 - Modernização 
Semafórica 

R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 

2096 - Manutenção e 
Operação de Terminais de 
Ônibus 

R$ 2.000 R$ 3.000 R$ 3.000 R$ 3.000 

2098 - Manutenção de 
Ciclovias, Ciclofaixas e 
Ciclorrotas  

R$ 61.000 R$ 61.166 R$ 63.192 R$ 64.385 

2099 - Manutenção de 
Corredores de Ônibus 

R$ 2.000 R$ 3.000 R$ 3.000 R$ 3.000 

3012 - Projetos de 
Transporte e Mobilidade 
Oriundos de 
Recursos de 
Desestatizações e Parcerias 

R$ 6.000 R$ 6.000 R$ 6.000 R$ 6.000 

3380 - Construção de 
Pontes, Viadutos e Alças 

R$ 3.000 R$ 3.000 R$ 3.000 R$ 3.000 

3704 - Ações para 
modernização do sistema 
de transportes 

R$ 
13.700.000 

R$ 
13.920.000 

R$ 
14.450.000 

R$ 
15.000.000 

3742 - Participação no 
Sistema de Transporte 
sobre Trilhos 

R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 

3743 - Modernização do 
Controle e Fiscalização de 
Tráfego  

R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 

3745 - Aumento de Capital 
da SPTrans  

R$ 
14.095.811 

R$ 
15.595.811 

R$ 
15.595.811 

R$ 
15.595.811 

3746 - Aumento de Capital 
da CET 

R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 
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4656 - Manutenção e 
Operação do Policiamento 
de Trânsito 

R$ 
44.144.500 

R$ 
44.144.500 

R$ 
44.144.500 

R$ 
44.144.500 

4657 - Ações de Educação 
de Trânsito 

R$ 
35.000.000 

R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 

4658 - Manutenção e 
Operação da Sinalização do 
Sistema Viário 

R$ 
70.068.481 

R$ 
73.004.955 

R$ 
60.506.449 

R$ 
46.234.078 

4700 - Manutenção e 
operação do sistema 
municipal de transporte 
coletivo 

R$ 
375.005.646 

R$ 
375.005.646 

R$ 
375.005.646 

R$ 
375.005.646 

4701 - Compensações 
tarifárias do sistema de 
ônibus 

R$ 
2.342.987.676 

R$ 
2.327.984.033 

R$ 
2.333.941.543 

R$ 
2.340.227.415 

4702 - Serviços de 
Engenharia de Tráfego 

R$ 
718.430.642 

R$ 
700.738.509 

R$ 
695.075.664 

R$ 
750.292.808 

4703 - Manutenção e 
Operação do Controle e 
Fiscalização de Tráfego 

R$ 
139.200.000 

R$ 
139.200.000 

R$ 
139.200.000 

R$ 
139.200.000 

5100 - Intervenções no 
Sistema Viário 

R$ 
224.128.391 

R$ 
216.769.580 

R$ 
211.984.533 

R$ 
99.436.588 

6841 - Manutenção e 
Operação Semafórica 

R$ 
33.402.558 

R$ 
33.316.571 

R$ 
32.670.344 

R$ 
35.791.775 

9201 - Intervenções na Área 
de Mobilidade Urbana 

R$ 
184.057.683 

R$ 
24.949.317 

R$ 3.000 R$ 3.000 

 

 Como se pode verificar, são inúmeras as ações nas quais implicitamente a 

segurança viária está incluída. Porém, por outro lado, ela não está explicitada em nenhuma 

delas, cabendo à administração municipal analisar a possibilidade de se fazê-lo nos 

próximos PPAs. 

         Já no que se refere às fontes de recursos, para além do tesouro municipal, existem 

três fundos por meio dos quais ações voltadas à segurança viária podem ser viabilizadas. 

         O primeiro é o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito (FMDT), instituído 

pela Lei Municipal 14.488/2007 e regulado pelos Decretos Municipais 49.399/2008 e 

51.877/2010. O fundo é gerido pela SMT e, de acordo com a lei, seus recursos devem ser 

aplicados exclusivamente no desenvolvimento do trânsito, visando desenvolver as 

atividades de (i) sinalização; (ii) engenharia de tráfego e de campo; (iii) policiamento e 
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fiscalização e (iv) educação de trânsito. Já as suas receitas são majoritariamente a 

arrecadação das multas previstas na legislação de trânsito e transferências ou repasses 

financeiros oriundos de convênios destinados à execução de planos e programas de 

interesse comum no âmbito do trânsito e do tráfego da cidade. 

 O segundo é o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), previsto no Plano 

Diretor Estratégico (PDE) do município e regulamento pelo Decreto Municipal 57.547/2016. 

Seus recursos devem ser aplicados em programas e projetos urbanísticos e ambientais 

integrantes ou decorrentes do PDE e tendo como referência o previsto no Programa de 

Metas do município. A lei cria seis prioridades na utilização dos recursos, sendo uma delas  

os sistemas de transporte coletivo público, cicloviário e de circulação de pedestres. No 

mínimo 30% dos recursos do fundo devem ser aplicados nestes sistemas. Quanto às 

receitas, as principais são as decorrentes de outorga onerosa e transferência de potencial 

construtivo; a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas e as provenientes de 

concessão urbanística.  

 Por fim, o Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA) 

foi criado pela Lei Municipal nº 13.155/2001 com nova disciplina pela Lei nº 14.887/2009, 

vinculado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). É regulamentado 

pelos Decretos Municipais 52.153/2001 e 52.388/2001. Seus principais recursos provêm de 

multas impostas por infrações à legislação ambiental, de Termos de Compromisso 

Ambiental (TCA), de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e de receitas advindas de 

créditos de carbono. Já entre a destinação dos valores, encontra-se o apoia ao 

desenvolvimento de planos, programas e projetos de manutenção, melhoria e/ou 

recuperação da qualidade ambiental. Deste modo, o FEMA pode ser utilizado à 

infraestrutura cicloviária, com vistas à diminuição do uso de veículos automotores e da 

consequente redução de emissão de poluentes atmosféricos. 

 Para além dos fundos, existem outras fontes de recurso para as ações de segurança 

viária, com destaques às parcerias e doações pela iniciativa privada, em especial nas datas 

relacionadas ao tema, como durante o mês de maio, no Maio Amarelo, e na Semana da 

Mobilidade, em setembro. Também é possível destacar os valores oriundos de Operações 

Urbanas Consorciadas advindos da compra pelos particulares do direito de construir acima 

do coeficiente básico de construção de um lote. Vale ressaltar que esses recursos são 

atrelados ao território e aos projetos urbanos e melhoramentos viários propostos pela 

própria operação. 

 

 Eixo II - Planejamento e Uso do Solo 
 

1. Plano Diretor Estratégico - PDE 

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - PDE (Lei nº 16.050/2014) é 
o instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo. 
Por meio de suas diretrizes e estratégias, ordena-se o desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu 
território. 

A rede estrutural de transporte coletivo é o sistema de infraestrutura que propicia a 
implantação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. Ao longo destes eixos, o 
PDE propõe uma transformação do uso do solo, com adensamento populacional e 
construtivo articulado a uma qualificação urbanística dos espaços públicos. 
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As áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana são 
determinadas de acordo com o meio de transporte coletivo de média e alta capacidade. 
Pertence à área de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana: (i) toda 
quadra integralmente contida num raio de 400 metros ou cortada por um raio de 400 metros 
e integralmente contida num raio de 600 metros de uma estação de trem, metrô, veículos 
leves sobre trilho (VLT) ou veículos leves sobre pneus (VLP) em via elevada; ou (ii) toda 
quadra inteiramente contida entre linhas paralelas ao eixo das vias de corredor de ônibus 
municipal e intermunicipal ou VLP em via não elevada, distanciadas de 150 metros do eixo, 
ou as quadras cortadas por estas linhas paralelas e inteiramente contidas entre linhas 
paralelas ao eixo dessas vias distanciadas de 300 metros do eixo. 

 

 
Figura 1: Áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 
 
Nas áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana são 

definidos parâmetros urbanísticos que permitem um maior adensamento construtivo. 
Enquanto em um terreno no miolo de um bairro o proprietário só pode construir até duas 
vezes a área do seu lote, o proprietário de um terreno localizado nos eixos pode construir 
até quatro vezes o tamanho do seu terreno.  Os terrenos localizados em eixo devem 
respeitar a cota parte máxima, um dispositivo legal que limita a área das unidades 
habitacionais, garantindo que os terrenos nos eixos sejam aproveitados de forma a 
assegurar o adensamento populacional pretendido. Para os terrenos em eixo existem 
também incentivos urbanísticos como a utilização de fachada ativa nos empreendimentos 
não residenciais ou de uso misto, implantação de empreendimento de uso misto e a fruição 
pública de parcela do lote. 

Em consonância com este novo paradigma de ocupação do solo, não é mais 
obrigatória a oferta de vagas de garagem nos novos empreendimentos localizados nos 
eixos. Além disso, o PDE propõe como medida de desestímulo ao uso do automóvel a 
redução da oferta de vagas de garagem nestes  empreendimentos. Ou seja, são 
consideradas áreas construídas computáveis mais que uma vaga de garagem por unidade 
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habitacional, ou mais que uma vaga de garagem para cada 70 m² de usos não residenciais, 
o que torna os empreendimentos com mais de uma vaga de garagem e localizados nos 
eixos mais custosos para os empreendedores. 

Procurando promover a dinamização do passeio público, nos Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana, o PDE incentiva o uso da fachada ativa, que é a ocupação da 
extensão horizontal da fachada no nível da rua com acesso direto ao logradouro por uso 
não residencial compatível e tolerável com a vizinhança residencial, considerando esta área 
construída não computável até 50% da área do lote. 

Buscando a ampliação e qualificação dos espaços públicos condizente com o 
adensamento habitacional e construtivo ao longo destes eixos, o PDE concede como 
incentivo urbanístico a isenção da cobrança da outorga onerosa correspondente à metade 
do potencial construtivo relativo à área destinada à fruição pública para o empreendimento 
que destinar área para uso público.   

Além disso, nas áreas de influência dos eixos, o passeio público deverá ter largura 
mínima de 5 metros nos lotes com frente para os eixos e de 3 m (três metros) nos demais 
lotes, ficando as edificações dispensadas do recuo obrigatório de frente. Caso o passeio 
não possua esta dimensão mínima, o empreendimento deverá doar a área necessária de 
seu lote para que o passeio alcance esta medida, não sendo cobrada outorga onerosa do 
direito de construir relativa ao potencial construtivo máximo correspondente à área doada. 

Todos esses dispositivos buscam  estimular a interação entre o espaço público e 
privado ao longo dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. Ao incentivar o 
adensamento construtivo e habitacional e o uso misto ao longo dos eixos de transporte 
coletivo de média e alta capacidade, o PDE propõe uma cidade mais compacta, acessível a 
transporte coletivo de melhor qualidade e mais seguro. Com isso, estimula-se um desenho 
urbano voltado para usuário deste modo de deslocamento e para o pedestre, com calçadas 
mais largas, e que permite andar a pé e de bicicleta. Busca-se a redução do número de 
viagens veiculares motorizadas e os deslocamentos por veículo individuais não são 
priorizados, contribuindo para reduzir as viagens de carro e consequentemente as mortes e 
feridos no trânsito. 
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Figura 2: dispositivos dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 

2. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) 

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) (Lei Municipal 
16.402/2016), sancionada em 2016, é o instrumento jurídico que complementa e detalha a 
Política de Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo proposta pelo PDE. Mais 
conhecida como Lei de Zoneamento, estabelece as regras gerais para as diversas zonas da 
cidade em consonância com as diretrizes e estratégias do PDE. 

As zonas são territórios que reúnem parâmetros urbanísticos comuns (parcelamento, 
uso e ocupação do solo), promovendo o ordenamento territorial dos lotes (públicos e 
privados) na cidade.  

Algumas disposições da LPUOS incentivam ações benéficas à segurança viária, 
notadamente: Fachada Ativa e Fruição Pública. Tais parâmetros foram introduzidos pelo 
PDE, e tiveram suas regras aprimoradas na LPUOS, com incentivos em alguns casos e 
condicionantes em outros. 

A Fachada Ativa pode ser obrigatória para lotes com área entre 10 mil m² e 20 mil 
m², localizados, entre outras, nas Zonas de Estruturação Urbana (ZEU) (equivalente ao 
conceito dos Eixos do PDE) ou ZC (Zona de Centralidade). Ou incentivada, para todos os 
tamanhos de lote e zonas, na forma de incentivo em área construída não computável, 
limitada a 50% da área do lote em ZEU e ZC ou 20% da área do lote nas demais zonas (art. 
62). Por exemplo, o proprietário de um lote em qualquer área da cidade que quiser instalar 
uma loja ou um café no térreo do seu edifício, não terá de pagar à municipalidade pela 
construção daquela área (limitada em 20% do lote). 

 
 
 
 

 
Figura 3: Faixada Ativa 
 

A Fruição Pública é a destinação de uma parte do lote localizada no pavimento 
térreo ao uso público, não podendo ser fechada com edificações, instalações ou 
equipamentos, ampliando a oferta de espaços de uso público adequados ao encontro das 
pessoas. A Fruição Pública também é obrigatória (art. 87) nas mesmas hipóteses descritas 
para a Fachada Ativa, ou incentivada para os lotes menores (área até 10.000 m²) também 
para ZEU e ZC (art. 88). O incentivo se dá na forma de desconto na outorga onerosa, com 
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isenção da cobrança correspondente à metade do potencial construtivo adicional previsto 
para a área de fruição pública, assim como já havia sido previsto pelo PDE. 

 

 
Figura 4: Fruição Pública 
 
Também foram propostas dimensões mínimas de calçadas em novos parcelamentos 

(quadro 2B), bem como incentivo para o alargamento de calçadas, especialmente nas 
Zonas Eixo de Estruturação Urbana – ZEU (art. 67). Nessa zona, a exigência de recuo de 
frente fica dispensada quando a calçada existente tem no mínimo 5 metros ou quando 
ocorrer doação da faixa necessária para o seu alargamento.  

Também se destaca a incorporação de parâmetros de parcelamento, presentes na 
legislação federal, tais como área máxima de quadra de 20.000 m² e comprimento máximo 
da face de quadra de 300 metros com no mínimo uma passagem de pedestres a cada 150 
metros (art. 43). Tais propostas buscam evitar a formação de um tecido urbano 
desconectado e fragmentado nos novos parcelamentos, evitando que sejam compostos por 
grandes quadras. 

 Já o Decreto Municipal nº 57.377/16, que estabelece disciplina específica de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como normas edilícias para Habitação de 
Interesse Social, Habitação de Mercado Popular, além de Empreendimento de Habitação de 
Interesse Social, Empreendimento de Habitação de Mercado Popular e Empreendimento em 
Zona Especial de Interesse Social, define parâmetros mais permissivos do que os da 
LPUOS e consequentemente com mais implicações para a segurança viária e o uso das 
vias por pedestres e veículos, motorizados ou não. 

Para efeito de comparação, enquanto a LPUOS estabelece um percentual mínimo 
de destinação de área pública de 40% para lote ou gleba maior que 40.000 m² (Quadro 2 da 
Lei Municipal nº 16.402), o Decreto 57.377/16 estabelece o percentual máximo de 20% para 
lote o gleba maior que 40.000 m² e menor ou igual a 100.000 m² (Quadro 6 do decreto). 
Quanto ao comprimento máximo da face de quadra, a LPUOS estipula 300 metros, 
enquanto que para HIS o limite é de 400 metros. Em relação à largura mínima da via, a 
LPUOS impõem 12 metros, enquanto que o decreto, 6 metros.  

Por fim, vale destacar as medidas relativas ao desestímulo ao estacionamento de 
veículos e aos incentivos à mobilidade ativa e transporte público, introduzidas no PDE como 
novo paradigma de mobilidade urbana associada ao adensamento construtivo e 
populacional dos Eixos e reafirmadas na nova LPUOS. O quadro 4A da LPUOS prevê: o 
número mínimo de vagas de automóveis e bicicletas, a necessidade ou não de vestiários 



55 

para usuários de bicicleta, além das exigências de espaço para carga e descarga e 
embarque e desembarque de passageiros, conforme as subcategorias de uso previstas. 
Como regra geral, as exigências relativas às vagas de automóvel são menores do que 
aquelas previstas na antiga LPUOS, além da dispensa para os usos residenciais, o que 
reforça as diretrizes e objetivos do PDE. 

 

3. Código de Obras 

O Código de Obras e Edificações (COE) (Lei nº 16.642/2017) é o instrumento que 
disciplina no município “as regras gerais a serem observadas no projeto, no licenciamento, 
na execução, na manutenção e na utilização de obras, edificações e equipamentos, dentro 
dos limites do imóvel” (art. 1º). O COE, ao lado do PDE e da LPUOS, integra o Marco 
Regulatório Urbanístico do Município de São Paulo. 

O ponto mais relevante do COE em relação à segurança viária é o acesso ao lote 
para pedestres e veículos (guia rebaixada). “O rebaixamento da guia destinado ao acesso 
de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da extensão da testada do 
imóvel, à exceção da edificação residencial unifamiliar e do conjunto de habitações 
agrupadas horizontalmente com frente e acesso para logradouro público” (item 8.C, 
Disposições Técnicas, do Anexo I, integrante do Decreto Municipal nº 57.776/17 – 
regulamentador do Código de Obras e Edificações). Neste quesito a edificação interage com 
a calçada, com os pedestres e com a circulação de veículos. Porém, como o projeto 
apresentado para aprovação não é obrigado a indicar o que existe em seu entorno imediato, 
tais como postes, árvores e faixas de pedestres – que poderiam entrar em conflito com os 
acessos previstos –, estes elementos não são analisados. 

O COE também determina que a “acomodação transversal do acesso entre o perfil 
do logradouro e os espaços de circulação e estacionamento deverá ser feita dentro do 
imóvel, de forma a não criar degraus ou desníveis abruptos na calçada” (item 8.B, 
Disposições Técnicas, do Anexo I, integrante do Decreto Municipal nº 57.776/17 – 
regulamentador do Código de Obras e Edificações). Apesar de o COE proteger o pedestre, 
impondo a não criação de degraus nas calçadas, muitas das ruas municipais apresentam 
degraus, às vezes com fortes desníveis, criando obstáculos à circulação de pedestres, 
forçando-os a andar no leito carroçável. 

Um outro ponto relevante abordado pelo COE é a exigência de canto chanfrado em 
lote de esquina. “Nos cruzamentos dos logradouros públicos, deve ser previsto canto 
chanfrado de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), salvo se tal concordância tiver 
sido fixada de forma diversa em arruamento ou plano de melhoramento público” (item 2.4, 
Disposições Técnicas, do Anexo I, integrante da Lei nº 16.642/17 – Código de Obras e 
Edificações). Tal dispositivo aumenta o campo de visão de veículos e pedestres nos 
cruzamentos. 

 
4. Relatório de Impacto de Vizinhança 

O artigo 111 da LPUOS determina que os “Empreendimentos Geradores de Impacto 
de Vizinhança (EGIV) estão sujeitos à elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) e do respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), conforme disposto na 
legislação específica, a ser analisado e aprovado por órgão municipal competente, ficando a 
expedição do certificado de conclusão condicionada ao atendimento das disposições 
estabelecidas no EIV para obtenção do alvará de aprovação do empreendimento.” 
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Basicamente o critério para enquadramento de um empreendimento como gerador 

de impacto de vizinhança é a sua área construída total (artigo 110 da Lei n° 16.402/2016), 

variando por uso: comercial e de prestação de serviços (≥ 80.000 m²); industrial (≥ 25.000 

m²); institucional (≥ 50.000 m²) e residencial (≥ 80.000 m²). 

No empreendimento com diferentes categorias de uso, com implantação, construção 
e funcionamento autônomos, é considerada a área construída total relativa a cada uso 
separadamente para os efeitos de seu enquadramento, e não a área construída total do 
empreendimento (parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 36.613/1996). Como 
consequência desta forma de enquadramento um número muito pequeno de 
empreendimentos acaba tendo que apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e 
seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV). 

 

5. Polo Gerador de Tráfego (PGT) 

As características que definem um Polo Gerador de Tráfego (PGT) constam do art. 
2º, Inciso I, da Lei Municipal nº 15.150/2010 e do Art. 109 da LPUOS. Com exceção de dois 
incisos a mais presentes na LPUOS, as caracterizações são idênticas. Os critérios para 
enquadramento de uma edificação em PGT são: 

Número de vagas de estacionamento: edificações residenciais (≥ 500), não 

residenciais localizados nas Áreas Especiais de Tráfego (AET) (≥ 120); não residenciais nas 

demais áreas do município (≥ 280); 

Área construída computável: serviços socioculturais e de lazer (> 2.500 m²); locais 

destinados à prática de exercícios físicos ou esporte (> 2.500 m²); serviços de saúde (≥ 

7.500 m²) e serviços de educação (> 2.500 m² destinadas a salas de aula). 

Lotação das edificações: locais de reunião ou eventos (≥ 500 pessoas); atividades e 

serviços públicos de caráter especial (≥ 500 pessoas) e locais de culto (≥ 500 pessoas na 

área interna à edificação destinada ao culto). 

Uma vez caracterizado como PGT, o empreendimento será objeto de análise da 
CET. A Lei Municipal nº 15.150/2010 determina que o órgão, em sua análise, examine o 
impacto do PGT sobre a operação do sistema viário e de eransportes e estabeleça “as 
medidas mitigadoras - obras e serviços de sinalização viária - necessárias à minimização do 
impacto negativo provocado no sistema viário decorrente das viagens geradas pelo 
empreendimento qualificado como polo gerador de tráfego” (inciso IV e V do artigo 4ºda  Lei 
nº 15.150/2010).  

Apesar  das normas estabelecerem a caracterização de um empreendimento como 
PGT, os valores estabelecidos referem-se exclusivamente à edificação objeto de 
licenciamento, sem que sejam considerados os efeitos cumulativos decorrentes de outros 
usos já instalados no entorno, nem a atratividade para pedestres destas instalações. Disso 
decorre uma fragilidade, o acúmulo de estabelecimentos que não ultrapassam os limites 
estabelecidos e que por isso não são PGTs, mas que juntos causam alto impacto no 
sistema viário e de transportes.  
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6. Operações Urbanas Consorciadas – OUC 

 

a. Operação Urbana Água Branca  

A Operação Urbana Água Branca é regida pela Lei Municipal nº 15.893/13, a qual 
instituiu um plano urbanístico , cujas premissas são o incentivo ao uso do transporte coletivo 
de média e alta capacidade já presente no território, a melhoria da mobilidade interna ao 
perímetro e a promoção dos deslocamentos não motorizados. Por se tratar de área ocupada 
anteriormente por indústrias com grandes quadras e lotes, foi proposto um sistema de vias 
locais e coletoras, com redimensionamento e requalificação de passeios de modo a 
incentivar e qualificar os percursos a pé, consequentemente a redução da oferta de vagas 
de estacionamento. 

Em relação ao adensamento, o plano propôs incentivo à diversificação de tipologias 
para diferentes faixas de renda e o incentivo à implantação de atividades de comércio de 
âmbito local para reduzir o número de viagens motorizadas para compras do dia a dia. 
Consequentemente, foi prevista qualificação das vias, o aumento dos espaços públicos, e o 
aumento da arborização para promoção de maior conforto ao caminhar. 

Considerando o adensamento populacional, a ampliação dos passeios e o incentivo 
à implantação das atividades de comércio de âmbito local, foi definida a obrigatoriedade de 
implantação de fachadas ativas que garantam a dinâmica destes novos espaços públicos. 

Por fim, soma-se à implantação de um sistema de circulação não motorizada a 
implantação de passarelas sobre o rio Tietê, que associadas aos sistemas de espaços 
públicos e conectadas as estações e terminais de transportes públicos visam aos pedestres 
acessibilidade interna e externa ao perímetro de forma segura e confortável. 

 

b. Operação Urbana Centro 

A Operação Urbana Centro, aprovada pela Lei Municipal nº 12.349/1997, constitui-se 
em uma intervenção principalmente voltada à preservação de imóveis tombados, à 
reocupação de imóveis do centro e ao incentivo à multifuncionalidade do centro 
metropolitano. 

Especificamente quanto às questões de segurança e mobilidade, destaca-se  a 
participação no custeio de obras de requalificação da Praça do Patriarca, da Praça 
Roosevelt e da Rua Xavier de Toledo, ações que melhoraram a condição de usufruto 
desses espaços pela população. 
 

c. Operação Urbana Consorciada Faria Lima 

A Operação Urbana Consorciada Faria Lima foi instituída para captação da 
valorização imobiliária gerada pelo prolongamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
implantando um melhoramento que desde 1968 gravava imóveis de uma região valorizada 
de São Paulo. 

A solução desse impasse que durava quase três décadas – a primeira Lei da OUC 
Faria Lima data de 1995 – melhorou a conectividade entre os bairros da Zona Oeste e da 
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Zona Sul, integrando Lapa,  Pinheiros e  Itaim Bibi por meio de um eixo viário com mais de 
10 km, paralelo à Marginal do Rio Pinheiros. 
 

d. Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi proposta para a requalificação 
da área lindeira ao Córrego das Águas Espraiadas, à época ocupada por favelas.  O projeto 
original previa a implantação de uma avenida-parque em toda a extensão do córrego, desde 
a Marginal Pinheiros até a Av. Engenheiro Armando Arruda Pereira. 

A avenida foi parcialmente implantada, entre a Marginal Pinheiros e a Av. Lino de 
Moraes Leme, juntamente com a Ponte Estaiada, sistema que, uma vez concluído, fará a 
ligação da Marginal Pinheiros à Rodovia dos Imigrantes. 

A área de intervenção estende-se ao sul, paralela à Marginal Pinheiros, entre as 
avenidas Juscelino Kubitschek e João Dias. No trecho final, abrange áreas de antiga 
ocupação industrial, caracterizadas por terrenos de grande porte e extensas faces de 
quadra. Para esse setor, foi desenvolvido um plano urbanístico complementar, ainda sob a 
forma de projeto de lei, que prevê a implantação de um plano de circulação viária que 
estrutura as ligações de longa distância através do alargamento de vias que passam a ter a 
função de coletoras, e também a acessibilidade local, pelo fracionamento das antigas glebas 
industriais. 

Para mitigação do impacto do adensamento populacional e construtivo numa região 
de ruas de calçadas estreitas, a Lei da OUC Água Espraiada estabeleceu a obrigatoriedade 
da doação de áreas de terreno para alargamento das calçadas lindeiras aos novos 
empreendimentos, para melhoria das condições de circulação de pedestres e ampliação de 
áreas ajardinadas. 

Vale destacar que as Operações Urbanas Centro, Faria Lima e Água Espraiada, não 
incorporam nas respectivas leis o conceito de fachada ativa, a obrigatoriedade de área de 
fruição para grandes empreendimentos, tampouco os incentivos de uso misto para o 
pavimento térreo, disposições de qualificação urbanística  introduzidas pela Operação 
Urbana Consorciada Água Branca (Lei Municipal nº 15.893/2013) e depois absorvidas pelo 
PDE (Lei Municipal nº 16.050/2014) e pelo Zoneamento (Lei Municipal nº 16.402/2016). 
 
 

7. Política Nacional de Mobilidade Urbana (segunda fase) 

Eixo III - Desenho das Ruas e Engenharia 
 

1. O desenho do sistema viário de São Paulo 

 

a. Conceito contemporâneo: princípios da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana 

 

O desenho de ruas tem um efeito crucial na maneira como as pessoas utilizam e 

experienciam as vias. As ruas são o espaço urbano fundamental de uma cidade, por onde 

as pessoas se movimentam, interagem social e economicamente e por onde se distribuem 

todos os endereços e equipamentos da cidade.  
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Em 2012, foi sancionada a Lei Federal nº 12.587, que Institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecendo os seguintes princípios, conforme seu art. 

5º: 

 

I - acessibilidade universal;  

II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais;  

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 

urbano;  

V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;  

VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 

diferentes modos e serviços;  

VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e  

IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

 

As transformações e expansão das cidade brasileiras devem ser feitas à luz desses 

princípios, alinhados com a agenda contemporânea que vem sendo discutida em escala 

global. 

 

b. O que é uma rua 

 

É muito comum a interpretação equivocada de que a rua é a superfície designada 

para a circulação de veículos, separada das calçadas pelo meio-fio, ou o leito carroçável. 

Essa interpretação está intimamente ligada à maneira como as cidades se desenvolveram a 

partir da segunda metade do século XX, priorizando um sistema de mobilidade baseado no 

uso do automóvel individual, que desestimulou outras formas de transporte, inclusive na 

oferta de infraestrutura. As ruas, na verdade, são por definição o espaço livre e público 

existente entre a testada dos lotes opostos, isto é, incluem não só o espaço por onde 

trafegam os carros, mas também as calçadas. As ruas são espaços multidimensionais que 

têm relação direta com o ambiente construído ao redor e sobre o qual podem circular todas 

as pessoas da cidade.  

Uma rua completa, ou seja, uma rua cujo desenho atenda às demandas de todos os 

usuários de forma segura, confortável e inserida no contexto, deve permitir diferentes 

opções de mobilidade para os usuários, priorizando os mais vulneráveis e visando o 

aumento de capacidade - servir mais pessoas num mesmo espaço. Devem ser projetadas 

de maneira (i) a articular o movimento de diferentes usuários de transporte (pedestre, 

ciclista, usuário de transporte público, motociclista, motoristas de carros, etc.), definindo 

espaços de circulação seguros e confortáveis para cada um deles e eliminando potenciais 

conflitos; e (ii) a designar espaços para usos relacionados a atividades de estar e ao abrigo 

de infraestrutura da cidade, como mobiliário urbano (abrigo de ônibus, bancos, lixeiras, etc.), 

postes de luz, sistemas de abastecimento subterrâneo, arborização e áreas permeáveis.  

Esses espaços podem ser enquadrados em duas categorias, os contínuos - que 

servem à circulação dos usuários e devem ser conectados - e os transitórios - que devem 
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ser inseridos de acordo com o trecho da via e contexto, o que permite uma abordagem mais 

específica e flexível para o desenho e engenharia de ruas. Quando as ruas são desenhadas 

visando a segurança, elas são capazes de limitar a circulação dos veículos a velocidades 

seguras e tornar mais fácil o entendimento das pessoas sobre como o espaço é dividido ou 

compartilhado por diferentes modos, atraindo mais pessoas para andar a pé, de bicicleta e 

acessar o transporte público. 

Dentre os espaços contínuos, o mais importante e democrático são as faixas livres 

das calçadas, que servem à circulação de pedestres. Sua largura deve ser calculada de 

acordo com o volume de pedestres e hierarquia viária, com um mínimo de 1,20 m,  e devem 

ser desobstruídas, contínuas e universalmente acessíveis.  

Os outros espaços contínuos são: 

(i) as faixas de rolamento que compõem o leito carroçável, que devem ter largura 

definida a partir do tipo de veículo a que se destina (uso misto, veículos de pequeno e médio 

porte ou exclusiva para ônibus) e a velocidade estabelecida para a via (faixas mais estreitas 

induzem a baixas velocidades e tornam o ambiente mais seguro); e  

(ii) as ciclovias ou ciclofaixas, que são infraestruturas designadas para uso exclusivo 

de ciclistas e que devem ser implantadas de acordo com a hierarquia viária. Quando as 

velocidades de circulação permitida se torna incompatível com a das bicicletas, inviabiliza-

se o compartilhamento seguro do leito carroçável entre ciclistas e demais veículos. 

Os outros dois grandes espaços que fazem parte das calçadas são a faixa de 

transição e a faixa de serviços. Sobre eles inserem-se a maior parte dos espaços e 

elementos transitórios das ruas: extensões de calçada para travessias, pontos de parada de 

ônibus e táxi, arborização, canteiros permeáveis, postes de luz, bancos, rampas de acesso 

de veículos aos lotes lindeiros, vagas de estacionamento, mesas de bares e restaurantes, 

etc.  

Outros dois elementos fundamentais no desenho das ruas, e talvez os mais 

importantes do ponto de vista da segurança viária, são as travessias de pedestres e 

interseções, porque representam as áreas de encontro e de possíveis conflitos entre os 

espaços designados para cada um dos modos que circulam na via. A distância entre 

travessias e cruzamentos impacta diretamente na velocidade praticada pelos veículos e na 

decisão dos pedestres de atravessar a via dentro ou fora da infraestrutura designada. As 

interseções devem ser projetadas de acordo com a hierarquia das vias que se cruzam e 

garantir tempos seguros e curtas distâncias de travessia para os pedestres. As travessias 

devem ser instaladas em todas as aproximações - ou esquinas -, seguindo as linhas de 

desejo de percurso e, também, devem ser protegidas por raios mínimos de curvatura nas 

esquinas, que obrigam os veículos a reduzirem a velocidade na conversão.  

 

c. Necessidade de ampliação da largura da via: necessidade de 

intervenções específicas 

 

As normas de parcelamento do solo definidas pela LPUOS que incidem sobre sobre 

o sistema viário estão pautadas pelos parâmetros do Quadro 2B. Esses parâmetros definem 

as larguras totais das vias e de seus elementos conforme a hierarquia (Estruturais N1, N2 e 

N3; Coletora; Local; e Via de Pedestre, definidas no Quadro 9 do PDE), além das 

declividades longitudinais máximas e mínimas aceitas. 
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Tabela 3 - Quadro 2B - parâmetros de parcelamento do solo (sistema viário). 

 

Esses parâmetros não estão diretamente vinculados aos de boas práticas de 

segurança viária e acabam engessando configurações seguras desde a criação de uma 

nova rua na cidade. As larguras propostas dos leitos carroçáveis, para todos os tipos de via, 

não condizem com larguras e número de faixas de rolamento seguras. Além disso, não está 

claro se faixas de estacionamento podem/devem ser embutidas sobre o leito carroçável. 

Desta maneira, impede-se que haja avanços de calçada sobre as faixas de estacionamento, 

garantindo o encurtamento das travessias e a melhor visibilidade dos pedestres.  Em vias 

estruturais N3, por exemplo, a adoção de canteiro central é sugerida, mas não obrigatória. 

Considerando que a largura exigida do leito carroçável é de 20 m, pode-se aferir que o 

parâmetro traz riscos aos pedestres, pois cada metro adicionado a uma travessia aumenta 

em 6% o risco de atropelamento e a adição de uma faixa de tráfego é associada a um 

aumento de 17% em acidentes fatais e com feridos. Outro problema que pode ser gerado 

com o uso desses parâmetros é a localização das ciclovias, pois são permitidas 

infraestruturas bidirecionais no centro ou em qualquer um dos lados da via. A configuração 

mais segura para vias arteriais é dispor duas ciclovias unidirecionais junto às calçadas 

acompanhando cada um dos sentidos de tráfego. 

 

d. Largura das faixa de rolamento na cidade (2ª fase) 

e. Faixas em contrafluxo  

 

Uma das configurações viárias mais inseguras é a composta por uma ou mais faixas 

de rolamento em contrafluxo, pelo princípio do sentido inesperado de tráfego. O principal 

risco consiste em o usuário não prever o tráfego de veículo em sentido contrário ao fluxo 

adjacente e predominante. Diversas configurações viárias podem ser classificadas como 

contrafluxo e o ponto em comum é a dificuldade que os veículos e os pedestres têm para 

entender o padrão do tráfego. 
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Faixas em contrafluxo requerem atenção para qualquer tipo de configuração e modal 

envolvido, entretanto, uma pesquisa realizada pelo WRI na Cidade do México, em Porto 

Alegre, em Guadalajara e em Bogotá constatou que as faixas de ônibus no contrafluxo eram 

as mais perigosa. A existência de faixa em contrafluxo indicou aumento de acidentes fatais 

ou com feridos em 83%, incremento nas colisões entre veículos de 35% e 146% mais 

atropelamentos.  

Deste modo, recomenda-se evitar configurações de contrafluxo sempre que 

possível, usando, em vez disso, uma configuração típica de sentido único, ou sentido duplo 

para vias com sistemas prioritários para ônibus.  

 

i. Estudo de caso da remoção do contrafluxo da Av. Brg. Luís Antônio. 

 

A Av. Brigadeiro Luís Antônio, importante ligação do centro à Zona Sul da cidade, 

teve recentemente sua configuração em contrafluxo (3x1) trocada por uma configuração de 

sentido duplo com equilíbrio na quantidade de faixas em cada sentido (Figura 5). 

 
Figura 5 - esquema da Av. Brigadeiro Luís Antônio antes (à esquerda) e após (à direita) a 

remoção do contrafluxo. 

 

Com isso, como se observa na Tabela 6, o número de atropelamentos por ônibus 

reduziu 87,5% na via, além de ter ocorrido uma redução de 79,3% e de 100% no número de 

feridos e de mortos, respectivamente, em acidentes envolvendo ônibus.  

 

Acidentes na Av. 
Brigadeiro Luís 

Antônio 

Antes da remoção 
(24/02/15 a 
31/01/16) 

Após a remoção 
(24/02/16 a 
31/01/17) 

Variação 
percentual (antes x 

depois) 

Acidentes com 
feridos 

12 4 -66,6% 

Atropelamentos  16 2 -87,5% 

Feridos 29 6 -79,3% 

Mortos 2 0 -100% 

Tabela 6 - número de acidentes, de vítimas e de atropelamentos na Av. Brigadeiro 

Luís Antônio antes e após remoção do contrafluxo. 

 

O único eixo de ônibus de São Paulo que ainda atua em contrafluxo é a Av. Celso 

Garcia, importante eixo arterial que conecta o centro à Zona Leste da cidade e que, por isso, 

é objeto de  projeto para a remoção do contrafluxo pela CET. 



63 

f. Faixas Reversíveis (a ser escrito na segunda fase)   

  

g. Calçadas  

 

i. Condições das calçadas: não adequadas à mobilidade dos pedestres 

 

Em março de 2017, foi instituída a Comissão Permanente de Calçadas (CPC), 

vinculada ao Gabinete do Prefeito, com o objetivo de orientar a realização das obras 

necessárias à reforma ou construção de passeios que não atendam as normas previstas na 

legislação municipal pertinente, inclusive no tocante à acessibilidade e à circulação de 

pedestres com segurança. (Redação dada pelo Decreto nº 58.194/2018). 

 
 Mapa 9 - distribuição de responsabilidade pelas calçadas no município de São Paulo 

(proprietários x Prefeitura). Fonte: SPUrbanismo (2018). 

 

Segundo estudo realizado pela SPUrbanismo, de todas as calçadas da cidade, a 

manutenção e execução cabe ao poder público para apenas 16% delas (em área = 8,3 

milhões m²) . Aos 84% restantes (43,7 milhões m²), a execução e manutenção cabem ao 

proprietário do lote lindeiro, apesar de todas elas serem consideradas espaços públicos. 

 Tal divisão administrativa acabou por transformar as calçadas em espaços residuais, 

sem detalhamento ou exigências de infraestrutura, e com fiscalização altamente complexa e 

custosa.  

Para que uma calçada seja adequada à circulação dos pedestres e dotada de 

acessibilidade, deve existir: área dedicada para a faixa livre de circulação - variável 

conforme a hierarquia da via -; faixa de serviço - destinada ao mobiliário urbano de grande e 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2018/5819/58194/decreto-n-58194-2018-transfere-a-comissao-permanente-de-calcadas-para-o-gabinete-do-prefeito-e-introduz-alteracoes-no-decreto-n-57627-de-15-de-marco-de-2017
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pequeno porte, postes de iluminação, arborização, rebaixamentos para acesso de veículos, 

vagas de estacionamento, etc.-; e faixa de transição - onde encontram-se os elementos que 

se relacionam com os lotes e edifícios, como mesas, pequenas rampas de acesso e 

canteiros.  

 
Tabela 7 - cálculo de dimensionamento da faixa livre.9  

 

 Para tal, requer-se coordenação na implementação de postes de fiação, de luz, de 

radares, semáforos, árvores, bancos, rampas de acessibilidade, lixeiras, telefones públicos, 

dentre outros, de modo a manter faixa de circulação livre, evitar conflitos entre si e não 

prejudicar a visibilidade dos pedestres junto às travessias. 

Ademais, a pavimentação, inclinação e divisão das calçadas devem assegurar a 

acessibilidade e a caminhada do pedestre. Porém, quando feitas pelos proprietários 

lindeiros, normalmente esse espaço público serve a seu próprio uso, já que as exigências 

não são claras e existem dificuldades em se promover fiscalização eficaz. Se uma rua é 

inclinada, por exemplo, as calçadas geralmente são conformadas de modo a permitir acesso 

suave dos veículos às garagens, criando rampas transversais e, consequentemente, 

degraus e obstáculos para a circulação dos pedestres.  

 

 

                                                
9
 Highway Capacity Manual 2010. Off-street pedestrian and bycicle facilities cf. BRASIL, Ministério das Cidades. 

Caderno técnico para projetos de mobilidade ativa. (Apoio técnico WRI Brasil). 2016 .Disponível em: 
http://wricidades.org/research/publication/cadernos-t%C3%A9cnicos-para-projetos-de-mobilidade-urbana 



65 

Figura 6 - exemplos de calçadas na cidade de São Paulo. Rua Ministro Gastão Mesquita, 

em Perdizes, e Rua Acutiranha, no Morumbi. Calçada construída pelo proprietário apresenta 

obstáculo de diferentes escalas para a acessibilidade. Fonte: Google Street View 

 

 As áreas onde houve expansão urbana desordenada, ou seja, sem que houvesse 

um projeto de parcelamento do solo de acordo com a legislação, são as mais críticas. A 

pouca conectividade entre bairros, as grandes dimensões das quadras e necessidade de 

melhoria de infraestrutura implica em configuração em que as poucas vias estruturais 

existentes desempenhem papel vital nos deslocamentos nessas regiões.  

A maioria de vias que se encaixam nesse perfil nasceram como estradas de 

pequeno porte de ligação intermunicipal e são mais estreitas do que o contexto exige. Em 

muitas delas, o leito carroçável acomoda duas faixas de rolamento por sentido, mas as 

calçadas são demasiado estreitas e repletas de obstáculos. Algumas dessas avenidas 

concentram os pontos mais críticos de atropelamentos na cidade, como é caso da Av. Mal. 

Tito, em São Miguel Paulista: 

  
Figura 7 - exemplos de calçadas na cidade de São Paulo. Fonte: BIGRS 

 

As calçadas na Av. Marechal Tito, no trecho de São Miguel Paulista, têm em média 

1,40 m e se localizam em uma das centralidades mais pujantes do extremo leste da cidade, 

o que implica em grande número de pedestres, que circulam localmente a pé e se deslocam 

entre a estação de trem e os pontos de ônibus. O trecho é atualmente objeto de 

intervenções pela prefeitura voltadas à melhoria da segurança viária. 

Esse contexto afeta sobremaneira as condições de acessibilidade das vias, 

fundamental para a promoção de igualdade social e para que pessoas com diferentes 

características, habilidades e condições de mobilidade possam vivenciar a cidade.  

 Para que seja acessível a todos, para além dos elementos já citados acima, como a 

faixa livre de obstáculos com no mínimo 1,20 m, requer-se a existência de rebaixamentos de 

calçada ou travessia elevada, sinalização semafórica e sinalização tátil e visual com piso 

tátil direcional e de alerta, atendendo aos parâmetros das normas técnicas de acessibilidade 

e legislações sobre o tema (BRASIL, 2016).10 

Convém ressaltar a obrigação imposta pela Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de 

Inclusão) de que a concepção e implantação de projetos que tratem do meio físico, de 

                                                
10

 BRASIL, Ministério das Cidades. Caderno técnico para projetos de mobilidade ativa. (Apoio técnico 

WRI Brasil). 2016 .Disponível em: http://wricidades.org/research/publication/cadernos-
t%C3%A9cnicos-para-projetos-de-mobilidade-urbana 
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transporte e de equipamentos e instalações abertos ao público atenda aos princípios do 

desenho universal. Os projetos devem ter  como referência as normas de acessibilidade e a 

garantia de igualdade de oportunidades da pessoa com deficiência, por meio da 

identificação e eliminação de obstáculos e barreiras ao seu acesso, observando o direito ao 

transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

ii. largura 

 

A largura das calçadas é definida quando do parcelamento do solo. Em novos 

parcelamentos, a LPUOS prevê larguras mínimas de passeio de acordo com a hierarquia da 

via em que se insere, como indicado no Quadro 2B: 

 
Tabela 8 - Quadro 2B LPUOS 

 

Em casos de empreendimentos em áreas que já foram loteadas, que são maioria na 

cidade, a Lei de Zoneamento acabou prevendo adequação da largura apenas nas Zonas 

Eixo de Estruturação Urbana - ZEU, áreas próximas aos sistemas estruturais de transporte. 

Nas ZEUs, as calçadas devem ter largura mínima de 5 m. Caso os 5 m mínimos não 

estejam contemplados antes de empreender, o novo projeto deve prever doação de área 

para ampliação do passeio.  

 

 

iii. tipo de pavimento e conservação 

 

 A  presença de irregularidades na calçada, mesmo que pequenas, restringe o 

movimento dos pedestres e pode causar acidentes. Dados do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital da Universidade de São Paulo mostraram que, em 2012, dos 197 

atendimentos por quedas, 18% ocorreram em calçadas11, o que indica a importância do 

material e da conservação de sua superfície. 

                                                
11

 Calçadas são responsáveis por quedas de uma em cada cinco vítimas atendidas no HC. 
Disponível em  
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A escolha do material do pavimento depende de diversos fatores, como a função da 

calçada, o fluxo de pedestres, a topografia do local, o tipo de subsolo, a periodicidade de 

manutenção e o uso e ocupação do solo lindeiro. Tais fatores devem ser considerados, uma 

vez que o material escolhido deve ter qualidade, durabilidade e facilidade de reposição. 

Independentemente do piso escolhido, a superfície deve ser regular, firme, estável e 

antiderrapante. Pessoas com mobilidade reduzida dependem de superfícies plenamente 

niveladas e que não provoquem trepidação em equipamentos com rodas. 

Não existe um tipo de pavimentação padronizado na cidade, nem previsto por norma 

ou lei, e tanto a construção, quanto a manutenção das calçadas, são responsabilidade do 

proprietário do lote adjacente na maior parte das vias. Esses fatores implicam de maneira 

negativa diretamente (i) na continuidade das superfícies; (ii) em diferenças de nível; e (iii) na 

aderência da superfície.  

Além dos proprietários, outros agentes que se relacionam com a conservação das 

calçadas nas cidades são as concessionárias de infraestrutura urbana, como água, energia 

elétrica, gás, telecomunicações, etc. As empresas têm de cadastrar e aprovar os projetos, 

pedir o Termo de Permissão de Ocupação da Via (TPOV) para a CET e gerenciar as 

próprias obras. A aprovação, registro, mapeamento de todas as obras e instalações são 

feitos pelo Departamento de Controle e Cadastro de Infraestrutura Urbana (CONVIAS), 

vinculado à SIURB. O CONVIAS também é responsável por conferir o estado final da obra e 

informar a Prefeitura Regional. A principal diretriz relativa à conservação das calçadas 

nesses casos é a obrigação de reconstruir os trechos onde houve interferência à 

semelhança do que havia antes.  

 

iv. Declividade longitudinal 

 

 A declividade longitudinal das calçadas (o quão íngreme ela é) pode ser difícil de se 

controlar nas áreas de urbanização consolidada da cidade, uma vez que a linha do perfil da 

calçada deve acompanhar a via adjacente de forma contínua. Muitos arruamentos da cidade 

se deram em áreas de relevo muito acentuado, criando ruas com declividades que superam 

20%, tornando-se obstáculos para pessoas com mobilidade reduzida, É comum encontrar 

interseções que não foram configuradas em plano horizontal, podendo haver vias cujas 

inclinações são ininterruptas por grandes distâncias, sem patamares, dificultando o 

deslocamento de pedestres mais vulneráveis. 

 A inclinação longitudinal da faixa livre das calçadas deve acompanhar a inclinação 

da via lindeira de forma contínua e, idealmente, deve ser inferior a 5% - medida 

característica de uma rota acessível. Inclinações iguais ou superiores a 5% devem atender 

aos critérios de projeto estabelecidos para rampas (até 8,33%). Quando a inclinação da 

calçada excede o máximo permitido para uma rota acessível, recomenda-se: 

(i) proporcionar áreas de repouso niveladas, que devem estar localizadas fora da 

faixa de circulação e precisam ser dimensionadas para permitir a manobra de cadeiras de 

rodas, e  

(ii) implantar calçadas largas que permitam ao usuário de cadeira de rodas transitar 

em movimentos de ziguezague. A instalação de corrimãos pode ser uma solução viável em 

situações onde os graus íngremes ocorrem em distâncias curtas ou perto de instalações 

importantes, como paradas de ônibus. 

                                                                                                                                                   
 http://www5.usp.br/18937/1-em-cada-5-vitimas-de-queda-atendidas-no-hc-cairam-em-calcadas/. 
Acesso em 18/06/2018 

http://www5.usp.br/18937/1-em-cada-5-vitimas-de-queda-atendidas-no-hc-cairam-em-calcadas/
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Em novos loteamentos, recomenda-se abertura de vias que garantam declividades 

que atendam aos padrões de acessibilidade. O Quadro 2B da LPUOS prevê declividades 

longitudinais máximas para as vias de novos parcelamentos de acordo com a hierarquia 

viária. Vias estruturais e vias exclusivas para pedestres podem ter até 8% e 8,33% de 

inclinação, encaixando-se nos padrões de acessibilidade. Entretanto, a vias coletoras, vias 

locais e ciclovias são permitidas as declividades longitudinais de 10%, 15% e 20%, 

respectivamente. Considerando que a maior parte das vias de um bairro é composta por 

vias locais, um novo parcelamento na cidade pode ter a maioria de suas ruas excedendo em 

quase o dobro os padrões de acessibilidade. 

 

v. Declividade transversal 

 

A declividade transversal da calçada é necessária para drenagem, já que transporta 

a água das chuvas às sarjetas e bueiros, evitando alagamentos. No entanto, a faixa livre 

das calçadas não pode ter inclinação acentuada, pois dificulta o trânsito seguro e 

confortável de pedestres, não podendo ser maior que 3%. Em calçadas novas, a elevação 

da via de tráfego deve ser coordenada com a elevação da calçada e dos edifícios 

adjacentes, a fim de evitar que a construção de rampas de acesso aos edifícios invada a 

faixa livre de circulação. 

Em São Paulo, destaca-se negativamente a utilização de toda a largura da calçada 

em frente a garagens ou vagas de estacionamento para a construção de rampas de acesso 

a veículos. Configurações como essa impedem que as calçadas sejam acessíveis 

universalmente, tornando o deslocamento dos pedestres difícil e arriscado. A obstrução dos 

caminhos leva muitas pessoas a transitarem na linha contínua do leito carroçável, 

disputando espaço com os veículos e aumentando a probabilidade de atropelamento. 
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Figura 8 - Calçada recém-construída (2016) na Av. Sumaré, em Perdizes, inclinada em toda 

a sua largura para acesso de veículos às vagas de estacionamento, prejudicando a 

circulação de pedestres. 

 

vi. obstáculos/mobiliário 

 

1. Postes de fiação e luz 

 

Hoje há cerca de 723 mil postes de luz na cidade de São Paulo12, distribuídos pelos 

17 mil quilômetros de vias do município, o que significa que, em média, a cada 23,5 m 

caminhados cruza-se com um dos mais recorrentes obstáculos das ruas da cidade, 

especialmente em calçadas mais estreitas. 

É recorrente a presença de postes próximos a esquinas, o que gera risco para a 

segurança dos pedestres. Objetos altos em esquinas prejudicam a visibilidade dos 

motoristas em relação aos pedestre, e diminuem o espaço de espera e de passagem junto a 

travessias. 

                                                
12

 Relatório de Sustentabilidade Eletropaulo. Disponível em 

http://relatorios2015.aesbrasilsustentabilidade.com.br/eletropaulo/sobre-a-empresa/. Acesso em 
18/06/2018. 

http://relatorios2015.aesbrasilsustentabilidade.com.br/eletropaulo/sobre-a-empresa/
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Figura 9 - Travessia em calçada (Av. Bgd. Faria Lima X R. Cláudio Soares). 

Obstáculos sobre a área de espera e passagem da travessia; rampa de acessibilidade na 

mesma área de um poste. 

 

Os postes são o principal objeto com que veículos colidem na cidade de São Paulo. 

Considerando que, geralmente, situam-se nas extremidade das calçadas, um ponto positivo 

da existência desses elementos pode ser a proteção de pedestres em casos em que 

motoristas percam a governança sobre seus veículos. 

 

2. Radares e postes de sinalização vertical 

 

 A sinalização vertical e fiscalização por radar são fundamentais para a segurança no 

trânsito. Para esses elementos existirem, é necessário instalar estruturas de sustentação, 

principalmente postes delgados sobre as calçadas. 

 Em São Paulo, devido à pouca largura das calçadas e à não divisão clara das faixas 

de amortecimento, livre de circulação e de serviço, parte dos radares podem acabar 

atuando como obstáculos à circulação dos pedestres e à visibilidade dos motoristas em 

áreas próximas a travessias, apontando a necessidade de se verificar os casos específicos 

que necessitam correção, bem como a análise de viabilidade de implantação de novas 

tecnologias para equipamentos a serem instalados em calçadas estreitas.  

 

3. Placas publicitárias em pontos de ônibus (segunda fase) 

4. Bancos (ausência)  

 

Bancos são elementos de mobiliário urbano fundamentais para incentivar a 

permanência nos espaços públicos. O uso do espaço público pelas pessoas favorece a 
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segurança pública, a limpeza urbana, o uso dos transportes ativos e fomenta o sentimento 

de pertencimento da população em relação à cidade. Esses equipamentos devem ser 

posicionados fora da faixa livre de circulação dos pedestres, ocupando, preferencialmente, 

somente a faixa de serviço da calçada. O pouco espaço e largura somados à governança 

das calçadas, que cabe aos proprietários do lote lindeiro, implicam na existência de poucos 

bancos nas ruas da cidade. Algumas vias com grande fluxo de pedestres e dotadas de 

amplas calçadas, como a Avenida Paulista, não contam com esse elemento de mobiliário, o 

que não impede que pessoas sentem em canteiros elevados ou degraus. 

Em 2016, a PMSP realizou o Concurso Nacional de Ideias – Mobiliário Urbano da 

Cidade de São Paulo, que criou um catálogo municipal de elementos como bancos, 

sanitários, bebedouros, quiosques e paraciclos. Alguns desses bancos foram instalados na 

Rua 7 de Abril e no Largo da Batata13. 

 

5. Bancas de jornal 

 

As bancas de jornal na cidade são instaladas sobre as calçadas e configuram 

grandes obstáculos para a visibilidade e, principalmente, circulação dos pedestres. Verifica-

se atualmente a necessidade de as bancas serem instaladas conforme definido no Art. 12º 

da Lei Municipal nº 10.072/1986: 

 
O modelo e dimensões das bancas, os locais de instalação, bem como a fixação de espaços 

mínimos entre elas, serão estabelecidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei. 

§ 1º Não se permitirão bancas em calçadas de largura inferior a 3,00m (três metros). 

§ 2º Excepcionalmente, a critério da Secretaria das Administrações Regionais, permitir-se-á a 

instalação de bancas em calçadas com largura inferior a 3,00m (três metros), desde que fique 

comprovada a inexistência de local mais adequado, num raio de 100,00m (cem metros) do ponto 

pleiteado, e que a localização da banca não dificulte o trânsito de pedestres. 

§ 3º A largura da banca não excederá a 50% (cinquenta por cento) da largura da calçada, até o 

máximo de 5,00m (cinco metros) de largura em calçadas com dimensões superiores a 10,00m 

(dez metros). 

§ 4º O comprimento terá o limite de 6,00m (seis metros). 

§ 5º A área máxima permitida será de 30,00m² (trinta metros quadrados), respeitando-se as 

dimensões da calçada e as medidas de comprimento e largura. 

§ 6º As dimensões das bancas serão comunicadas à Prefeitura, por todos os permissionários, via 

requerimento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei. 

 

 

6. iluminação: voltada ao leito carroçável, não à calçada 

 

Em São Paulo, a iluminação em grande parte das vias da cidade são voltadas ao 

centro das ruas, ou ao leito carroçável, prejudicando a iluminação das calçadas, 

principalmente em áreas onde existem árvores ou outras barreiras que possam obstruir a 

passagem da luz (como as barreiras tipo new jersey, que segregam calçada e leito 

carroçável em pontes e viadutos). Poucas vias têm postes próprios para iluminação, a 

maioria das luminárias são instaladas em hastes acopladas aos postes de suporte à fiação 

aérea e têm altura incompatível com iluminação voltada prioritariamente para as calçadas (a 

altura do poste de iluminação depende do tipo de via e de sua função). A iluminação de vias 

públicas tem como principal função garantir condições apropriadas de segurança para o 

                                                
13

 Disponível em http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/concurso-mobiliario-
urbano/. Acesso em 18/06/2018 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/concurso-mobiliario-urbano/
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/concurso-mobiliario-urbano/
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tráfego de pessoas quando não há luz natural, além de aumentar a atratividade da calçada. 

Um projeto de iluminação pública deve priorizar, portanto, os pedestres, que não possuem 

sistemas próprios de iluminação, como os automóveis. 

 
Figura 10 - Comparação entre iluminação pública padrão e iluminação pública 

voltada para pedestres. Fonte: New York City Department of Transportation, 2013)14. 

Luminária pública acoplada a poste de luz da Eletropaulo e voltada para o leito carroçável, 

na Rua Oscar Freire. Luminária pública voltada para a calçada, em trecho reformado da Rua 

Oscar Freira, cuja fiação foi enterrada no projeto de transformação urbana. 

 

A iluminação pública deve fornecer visibilidade do caminho à frente, da presença de 

obstáculos fixos na superfície e, além das calçadas, da existência de interseções e 

travessias, para reduzir os riscos de acidentes de trânsito envolvendo pedestres. A 

fotometria das luminárias para iluminação pública brasileira é tratada na ABNT NBR 5101. 

Aumentar a intensidade da iluminação da via melhora a visibilidade de pedestres à 

noite, sobretudo em faixas de travessia. Essa medida tem sido associada a significativas 

reduções nos atropelamentos noturnos. Uma pesquisa de opinião realizada pela CET-SP15 

revelou que 90% dos pedestres e 91,1% dos motoristas acreditam que a iluminação de 

faixas de travessia tornou a travessia mais segura. Uma análise da efetividade mostrou 

redução de 50% no número de atropelamentos noturnos já no primeiro ano de instalação da 

medida (CET, 2016). 

 

7. vegetação 

 

As árvores e canteiros verdes oferecem benefícios ambientais, como o aumento da 

permeabilidade do solo, da qualidade do ar e a consequente redução no risco de 

inundações e no efeito de ilhas de calor. Além disso, a vegetação cumpre um importante 

papel na segurança viária, pois: amplia o conforto dos pedestres, proporcionando sombra, 

protege-os do tráfego de veículos; e causa a impressão de estreitamento da rua para os 

motoristas, propiciando velocidades de tráfego mais baixas. 

A vegetação deve ocupar a área da faixa de serviço das calçadas, sem invadir a 

faixa livre de circulação. A altura e o porte das espécies devem ser levados em conta, bem 

                                                
14

 New York City Department of Transportation (2013) Standard Highway Specifications. Second Edition. 2013 
15

 Disponível em http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/faixa-de-pedestres-
iluminada.aspx. Acesso em 18/06/2018 

http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/faixa-de-pedestres-iluminada.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/faixa-de-pedestres-iluminada.aspx
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como as distâncias do plantio, uma vez que o espaço resultante deve permitir a passagem 

confortável e segura de pedestres e a plena iluminação das calçadas. Em São Paulo, 

existem conflitos espaciais entre a vegetação e outros elementos das vias, bem como a 

queda de árvores, sendo necessária a adequada conservação pelo risco à segurança das 

pessoas. 

h. Desenho das interseções (a ser escrito na segunda fase) 

i. Geometria (a ser escrito na segunda fase) 

j. Sinalização (a ser escrito na segunda fase) 

i. Sinalização horizontal e vertical 

1. manuais CET 

ii. Faixas de estacionamento 

iii. Semáforo (segunda fase) 

 

k. Estratégias de melhoria da segurança (a ser escrito na segunda fase) 

 

i. extensão de calçada nas esquinas e meios de quadra  (segunda fase) 

ii. travessias e interseções elevadas  (segunda fase) 

iii. ilhas de refúgio (segunda fase) 

iv. faixas em diagonal  (segunda fase) 

v. frente segura: box de motos  (segunda fase) 

vi. lombadas (segunda fase) 

vii. chicanas (segunda fase) 

 

l. Presença/ausência de moderadores de tráfego na cidades (a ser escrito 

na segunda fase) 

m. Infraestrutura do transporte coletivo 

 

i. Pontos de Parada de ônibus 

 

 O município enfrenta atualmente alguns desafios relacionados à infraestrutura dos 

pontos de parada de ônibus. O primeiro é a sua dependência em relação a qualidade da 

calçada, já que os pontos são instalados sobre elas. O segundo é a falta de espaço para 

comportar o alto volume de pedestres especialmente em pontos de intersecção de linhas, o 

que gera conflito entre os que esperam o ônibus e os que estão caminhando.  

Ademais, muitas paradas ainda não possuem pontos de abrigo e elevação. Do total 

de 19.853 pontos na cidade, apenas 6.524 são providos de módulo de abrigo e 415 de 

plataforma elevada. Além disso, existem conflitos de interesses sobre o posicionamento do 

ponto pelo comércio local, que usualmente não deseja ter uma parada instalada exatamente 

em frente ao estabelecimento. 

Quando da avaliação para a implantação de um ponto de parada, a SPTrans 

inicialmente avalia o motivo da solicitação, que pode ser pela criação de uma nova linha em 

área onde não há atendimento, por alteração de parte do itinerário ou devido à existência de 
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um longo trecho sem ponto de parada. Para a definição do local de instalação, devem ser 

observados:  

O tipo de via, que define o distanciamento: em vias comuns, preferencialmente de 

200 m a 300 m; em corredores com faixa exclusiva à esquerda, no mínimo 500 m; em 

corredores comuns, de 300 m a 500 m. Em locais ermos, não urbanizados e sem grande 

circulação, é estabelecido o distanciamento de acordo com o perfil da região. Em rodovias, 

faz-se a avaliação em conjunto com o DER e a DERSA e/ou empresas concessionárias 

envolvidas. 

Consideram-se também características diversas do trecho, se possui boa 

visibilidade, tanto para os usuários quanto para os operadores; se possui caixa de rolamento 

e largura igual ou superior a 7 metros, preferencialmente; se existe iluminação pública e 

maior comodidade para os usuários; se há facilidade à acessibilidade e proximidade à faixa 

de travessia de pedestres e conjuntos semafóricos; se dispõe de espaço físico suficiente 

para acomodação dos coletivos, com largura da via que não interfira na segurança, em se 

tratando de terminais principais e secundários (ponto de início e término de linha); se dispõe 

de infraestrutura de apoio aos operadores (comércio com sanitários, refeição e iluminação), 

quando da implantação de terminais principais e secundários; se com passeio pavimentado 

e sem interferências no solo; trecho de guia alta de no mínimo 6,0 (seis) metros de extensão 

e largura mínima de 2,50 (dois e meio) metros para a instalação de módulo de abrigo e, sem 

acesso/aberturas no imóvel lindeiro. 

Um ponto de parada gera acúmulo de pessoas ao redor, o que pode gerar conflito 

com pedestres que circulam na calçada e, consequentemente, o desvio desses pedestres 

pelo leito carroçável, provocando alto risco de atropelamento. Os pontos devem ter largura 

mínima de 2,40 m, sendo 1,20 destinado à instalação do abrigo e 1,20 m de espaço para o 

embarque e desembarque de passageiros, bem como à projeção da cobertura do abrigo. É 

fundamental garantir 1,20 m de largura mínima da faixa livre de circulação atrás dos pontos 

de parada.  

 

ii. Corredores e faixas exclusivas de ônibus (a ser escrito na segunda 

fase) 

n. Obras de arte (Pontes, viadutos e túneis) (a ser escrito na segunda fase) 

o. Rotas de calçadas ou passeios com acessibilidade universal 

 

Com o objetivo de conectar equipamentos voltados à pessoa com deficiência a 

estações de transporte público, a CET, em conjunto com a SMPED, a partir de uma análise 

conjunta e de solicitações realizadas por entidades que prestam serviços a pessoas com 

deficiência, estão em fase de planejamento para implantação de rotas de calçadas 

acessíveis na cidade.  

A ação alicerça-se no Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência e em toda a 

legislação relacionada, pela obrigatoriedade de implantação de botoeiras sonoras em locais 

em que a periculosidade da via ou o fluxo de veículos o justifique ou em caso de solicitação 

de interessados.  

Inicialmente, estão previstas intervenções em cinco áreas: Barra Funda, Centro, 

Ipiranga, Vila Mariana / Paraíso (entorno das estações da linha azul do Metrô) e Vila 

Clementino. Os trechos receberão um conjunto de melhorias, como a instalação de 
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botoeiras sonoras, pisos táteis, construção de rampa nos locais de travessia e reparo de 

buracos ou imperfeições nas calçadas ou passeios. 

p. Infraestrutura para bicicletas (2ª fase) 

 

2. Programa Operacional de Segurança (POS) 

 

O Programa Operacional de Segurança (POS) envolve uma tríade de ação da CET 

em vias com maior ocorrência de atropelamentos em diferentes regiões da cidade. A 

primeira é a revisão do tempo semafórico, com aumento de tempo de travessia para o 

pedestre e redução do tempo de ciclo, de forma que o pedestre passa a ter mais 

oportunidades para travessia e um maior tempo para efetuá-la. A segunda é a revitalização 

da sinalização, como repintura de faixas de pedestres, instalação de novas placas de 

sinalização, além da instalação de outros itens de segurança que se façam necessários. 

Após essas intervenções, é desenvolvido e aplicado um plano operacional, 

considerando os locais e horários dos acidentes. Esta ação consiste na intensificação da 

operação na via, por meio da presença do agente de trânsito por determinado período, cujo 

exercício da fiscalização é direcionado à segurança do pedestre (estacionar ou parar sobre 

faixa de pedestre e calçadas, aguardar pedestre concluir a travessia, não usar seta, passar 

no semáforo vermelho, usar celular ao volante etc). Além disso, o agente exerce um papel 

de educador, orientando os pedestres que realizam a travessia. 

Tendo em vista a ação de fiscalização ter caráter preventivo, a ocorrência de 

acidentes em outras vias, a necessidade de otimização dos recursos humanos,  anualmente 

novas vias são escolhidas e os agente são deslocados de acordo com o plano operacional. 

Ao longo do ano de 2017, 17 vias passaram por essas intervenções, a saber: Av. Mateo Bei; 

Av. do Estado; Av. Mal. Tito; Av. Dep. Cantídio Sampaio; Av. Rebouças; Av. Belmira Marim; 

Av. Celso Garcia; R. Clélia; Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia; Av. Fco Morato; Av. do 

Oratório; Av. Brig. Luiz Antonio; Av. do Cursino; Av. Dep. Emilio Carlos; Av. Jacu-Pêssego; 

Av. João Dias; Est. M'Boi Mirim - entre R. Lisandro Torres e Av. Agamenon P. Silva; Av. 

Interlagos. 

 

3. Programa Rota Escolar Segura 

 

O programa trata as áreas com alta concentração de escolas, através de medidas de 

moderação de tráfego e sinalização, não só no entorno das escolas, mas nos caminhos 

feitos pelos alunos para ir ou vir a pé de suas casas ou dos pontos de transporte coletivo 

utilizados para acessar a região. A proposta prevê regulamentação das vias com no máximo 

30 km/h e tem por objetivo atender o fator físico e comportamental da criança, 

proporcionando travessias sinalizadas seguras e menos distantes, melhorando a 

acessibilidade e tornando a criança mais visível aos motoristas, minimizando os riscos de 

acidentes. 
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4. Obras viárias: projetos e implementação (a ser escrito na segunda fase) 

5. Processo de Recape (a ser escrito na segunda fase) 

6. Áreas de Velocidade Reduzida 

a. Áreas Calmas 

 As áreas calmas caracterizam-se por um conjunto de vias em que a velocidade 

máxima permitida é de 40 km/h ou, até mesmo, 30 km/h. Tais parâmetros de velocidade 

máxima representam uma medida protetiva para os usuários mais vulneráveis do viário, 

contribuindo para uma redução da ocorrência e da letalidade dos acidentes.  

A CET já implantou 12 áreas de velocidade reduzida ou áreas calmas no município. 

Essas áreas estão localizadas nas seguintes regiões: Bela Vista, São Miguel Paulista, 

Penha, Consolação, Brás, Santana, Moema (duas regiões), Lapa (duas regiões) e Centro 

(duas regiões). Essas regiões totalizam uma área de mais de 17 km² e mais de 250 km de 

extensão de vias. Nas áreas em que essa medida foi implementada, o limite de velocidade é 

amplamente sinalizado por meio de placas de regulamentação, placas educativas e 

legendas no solo. A escolha das áreas que se tornarão regiões de área calma baseia-se no 

fluxo de pedestres observado (centralidades locais) e no número de atropelamentos 

ocorridos.   

A próxima etapa para as áreas calmas corresponde ao redesenho das vias e à 

reeducação da comunidade local, medida apresentada no próximo tópico, com posterior 

redução para a velocidade máxima de 30 km/h. 

b. Projetos de redesenho urbano em regiões de áreas calmas 

 

 Os projetos de redesenho urbano em regiões de área calma representam a próxima 

etapa de intervenção no viário, após implementação da redução da velocidade máxima 

permitida e da ampla sinalização desse limite de velocidade. Esses projetos envolvem 

alterações na geometria das vias, implantação de calçadões, instalação de novos 

equipamentos urbanos de segurança (como faixas de travessia elevadas e gradis), 

alargamento de calçadas, além de eventuais intervenções que estimulem a apropriação dos 

espaços públicos pela comunidade local, como instalação de bancos e ações de 

ajardinamento. A implementação dessas intervenções também é precedida de um amplo 

debate com a comunidade local. As intervenções pretendidas são discutidas com a 

comunidade, por meio de audiências públicas, e intervenções provisórias são realizadas. 

 O primeiro projeto de redesenho urbano, a ser implementado no distrito de São 

Miguel Paulista, já passou pelas etapas de elaboração de projetos, discussão com a 

comunidade local e condução de intervenções temporárias e encontra-se em fase de 

contratação de obras. Tal projeto foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Bloomberg 

para Segurança Global no Trânsito e corresponde a um dos maiores projetos de intervenção 

urbana já realizado em uma região periférica de um país em vias de desenvolvimento. O 

próximo projeto está em fase de elaboração e será implementado na região de Santana. A 

ideia é que, nos próximos anos, de acordo com a disponibilidade orçamentária, outras 

regiões de área calma já existentes na cidade (considerando o rol de 12 áreas calmas) 

passem por tais intervenções, o que contribuirá sobremaneira para a redução da ocorrência 

e da letalidade dos acidentes, em especial os que envolvem pedestres, ciclistas e 
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motociclistas. Além disso, tais intervenções também configuram uma medida eficaz para o 

estímulo à apropriação dos espaços públicos e ao uso da mobilidade ativa.  

 

7. Programa Via Segura - exemplo da M’Boi Segura 

 

 A Estrada do M’Boi Mirim era uma via da capital paulista com elevada ocorrência de 

acidentes de trânsito, em especial atropelamentos, sendo que 28% dos acidentes 

registrados em 2016 foram ocasionados por ônibus. De forma a se reverter esse cenário, a 

SMT, juntamente com a CET, implementaram em 2017 o Programa M’Boi Segura, que faz 

parte do Programa Via Segura. 

O programa promoveu ações específicas para pedestres e ciclistas, como a 

instalação de banners informativos; presença de orientadores de travessia nos semáforos; 

distribuição de folhetos informativos sobre a faixa reversível de ônibus; comunicação visual 

nas paradas de ônibus das duas plataformas que abrangem a faixa reversível; presença de 

orientadores da São Paulo Transporte nas paradas, de forma a se evitar tumultos para 

embarque nos ônibus e invasão dos gradis; ações de comunicação no Jornal do Ônibus e 

afixação de cartazes informativos na comunidade (em comércios locais). Além disso, ações 

de educação para o trânsito foram implementadas por meio de diferentes tipos de 

abordagem e em diferentes locais da comunidade, como escolas, Centros Educacionais 

Unificados e igrejas.  

Quanto aos operadores do transporte público, a São Paulo Transporte implementou 

ações de capacitação para os motoristas de ônibus nas garagens das empresas, com foco 

no respeito ao limite de velocidade da via e no cuidado ao efetuar o embarque e 

desembarque dos passageiros no local correto, de forma a se evitar a presença de 

pedestres na via, junto aos gradis.  

Para os condutores, ocorreu uma intensa comunicação visual por meio da instalação 

de faixas e orientadores com informações acerca do respeito aos demais usuários, ao limite 

de velocidade e à sinalização da via.  

Após implementação do programa, em 31 de julho de 2017, o número de acidentes e 

de mortos em acidentes de trânsito reduziu significativamente. Comparando-se o período 

compreendido entre agosto e dezembro de 2016 com o período de agosto a dezembro de 

2017, houve uma redução de 52,3% no número total de acidentes (de 44 para 21 

acidentes); 72,7% no número de feridos nos acidentes ocorridos (de 77 para 21) e 80% no 

número de óbitos (de 10 para 2).  

Em 2018, o Programa Via Segura está sendo implementado na Av. Celso Garcia, e 

existem projetos para a Av. Carlos Caldeira Filho e Belmira Marin. Há ainda estudos em 

estágio avançado para implantação do programa na Estrada de Itapecerica.  

 

8. Conexões Intermunicipais (a ser escrito na segunda fase) 

9. Rodovias que ligam São Paulo (a ser escrito na segunda fase) 

 

Eixo IV - Melhoria das Opções de Mobilidade e Sustentabilidade 
 

1. Introdução 

 

A promoção de uma urbanização sustentável e orientada ao transporte público pode 

contribuir à segurança viária pelos seus estímulos aos modos ativos de mobilidade e ao 
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transporte público e aos desestímulos aos usos de veículos motorizados individuais. Quanto 

mais compacta e com usos mistos do solo for a cidade, e quanto melhor o acesso e a 

qualidade do transporte público, menor a necessidade de locomoção por automóvel 

individual, o que reduz a exposição das pessoas ao risco de acidente e ainda contribui para 

a redução de emissão de poluentes (OBELHEIRO, et al, 2017, p 18). 

Pesquisas globais mostram que cidades com maiores proporções de uso de 

transporte público coletivo possuem menores taxas de mortes no trânsito (OBELHEIRO, et 

al, 2017, p 18). De acordo com os dados da última pesquisa de mobilidade da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), 69,3% das viagens realizadas no município de São 

Paulo foram por modos motorizados e 30,7% por modos não motorizados (bicicleta e à pé). 

Entre os motorizados, 56,2% foram por modos coletivos ( metrô, trem, ônibus, fretado e 

escolar) e 43,8% por modos individuais (automóvel, táxi e motocicleta). Tais percentuais 

revelam que o município ainda tem espaço para ampliação da participação relativa das 

viagens coletivas entre as motorizadas, bem como para a participação da mobilidade ativa, 

não motorizada.  

Ao se comparar o risco relativo entre cada modo de transporte, explicita-se ainda 

mais a importância dos estímulos ao transporte coletivo. Isto pois as viagens por ônibus 

destacam-se por serem as mais seguras. De acordo com estudo promovido pela WRI Brasil, 

ao se relacionar o número de vítimas fatais para cada modo de transporte e o número de 

viagens, verifica-se que viajar de ônibus é 11 vezes mais seguro que de veículo automotor 

individual e 365 vezes mais seguro andar de motocicleta. 

Como se pode perceber, as viagens por motocicleta são as mais arriscadas, sendo 

que houve exponencial aumento das viagens por este modo, que registrou crescimento de 

600% entre 1999 e 2012. Tal expansão pode ser explicada em parte pelos incentivos fiscais 

oferecidos a estes veículos ao longo dos últimos anos, por meio de reduções de alíquotas 

do imposto sobre produtos industrializados (IPI), bem como pelo fato de as viagens por 

motocicleta serem as mais que levam menos tempo, se comparadas aos demais modos. 

Este cenário acentua a necessária melhoria de condições do transporte coletivo e dos 

modos ativos, de modo a provocar a migração do uso de motocicleta para outras 

alternativas.   

 

 

2. Mobilidade e poluição atmosférica 

 

Os dados referentes à emissão dos principais poluentes atmosféricos atestam a 

relevância das políticas públicas municipais de mobilidade urbana para o meio ambiente e 

para a saúde da população e corroboram com a necessidade de poder público municipal 

focar políticas públicas que reduzam a necessidade de viagens motorizadas e a migração 

para modos ativos e de transporte público coletivo. 

O relatório Qualidade do Ar no Estado de São Paulo, elaborado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) revela que, na RMSP, as fontes móveis 

(veículos) são responsáveis por 40% das emissões de Material Particulado (MP), 76% das 

de hidrocarbonetos; 97% das emissões de Monóxido de Carbono (CO)  e 67% das dos 

Óxidos de Nitrogênio. 

Já de acordo o Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de 

Passageiros no Município de São Paulo, elaborado pelo Instituto de Energia e Meio 
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Ambiente (IEMA)16, , de 2017, verifica-se que, entre os diferentes tipos de veículo, o 

automóvel individual é o principal poluidor. 

O inventário mostra que o automóvel é responsável por 71% das emissões totais de 

Material Particulado (MP), 76,7% das dos Hidrocarbonetos Não Metanos (NMHC); 71,3% 

das de Monóxido de Carbono (CO) e 72,6% das emissões dos Gases de Efeito Estufa ( 

GEE); enquanto que as emissões dos ônibus correspondem a 23,9% do total de MP; 7% de 

NMHC; 7,4% de CO e 23,8% de GGE. Os ônibus superam os automóveis apenas na 

emissão de NOx, 77,8%, contra 19%. 

 Já no cálculo de emissão por Passageiro-Quilômetro, que “corresponde às emissões 

do transporte de um passageiro percorrendo a distância de um quilômetro” (IEMA, 2017), 

um passageiro de automóvel emite aproximadamente 3,8 vezes mais MP que um 

passageiro de ônibus; 13,6 vezes mais NMHC; 12,1 vezes mais CO e 3,8 vezes mais GGE. 

Essa relação se inverte apenas para o NOx, para o qual um passageiro de ônibus emite 3,2 

mais.    

  

3. Frota de ônibus limpa 

 

Um dos mais recentes avanços na promoção do desenvolvimento sustentável da 

cidade é a promulgação da Lei Municipal 16.802, publicada em janeiro de 2018. A norma 

impõe a redução progressiva de emissões de dióxido de carbono (CO2) oriundas de 

combustíveis fósseis, e de poluentes tóxicos decorrentes das frotas integrantes do (i) 

serviço de transporte coletivo de ônibus e (ii) do serviço de coleta de resíduos sólidos 

urbanos e hospitalares (lixo) no município.  

De acordo com a lei, no prazo máximo de dez anos, deverá haver uma redução 

mínima de 50% nas emissões totais de CO2 de origem fóssil, 90% nas de material 

particulado (MP) e 80% nas dos óxidos de nitrogênio (NOx), em relação às emissões totais 

de 2016. Já para o prazo de 20 anos, a redução deve ser de 100% nas emissões de CO2 e 

de 95%, tanto nas de material particulado, quanto nas dos óxidos de nitrogênio (NOx).  

Tais obrigações se aplicam também às (i) prestadoras de serviço do Programa de 

Transporte Escolar Municipal Gratuito (TEG); (ii) aos proprietários de ônibus fretados e que 

realizam o transporte de passageiros no município; (iii) à frota de veículos de carga que 

abasteçam a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) e 

(iv) à frota de veículos de transporte intermunicipal de passageiros que adentrem no 

Município.  

No âmbito do sistema municipal de ônibus, a nova licitação de concessão do STCUP 

impõe às operadoras a redução de emissões de poluentes, sob pena de aplicação de 

sanções, em acordo com as determinações da lei. Os editais estabelecem metas mais 

arrojadas que as previstas em lei e determinam que, em até 20 anos após a assinatura dos 

contratos, deverá haver uma redução integral das emissões desses três componentes, de 

forma a se obter uma frota de ônibus limpos na cidade de São Paulo. Ademais, passa a ser 

vedada a qualquer tempo a prestação de serviços por veículo, cujo ano ou modelo do chassi 

seja superior a 10 anos. Além disso, a frota deverá ter idade média de, no máximo, cinco 

anos.  

 

                                                
16

 Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros no Município de São Paulo. 

Disponível em http://emissoes.energiaeambiente.org.br/graficos. Acesso em 07/06/2018. 

http://emissoes.energiaeambiente.org.br/graficos
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4. Plano de Mobilidade de São Paulo  (PlanMob) 

 

O Plano de Mobilidade de São Paulo foi instituído pelo Decreto Municipal nº 

56.834/2016 e constitui-se em instrumento de planejamento e gestão da mobilidade 

municipal. Sua promulgação decorre de obrigação prevista na Lei Federal nº 12.587 

(Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU).  

O PlanMob traz uma série de metas e ações a serem empreendidas pelo poder 

público municipal para o período entre 2016 e 2028. As propostas abordam os temas 

pedestres; bicicletas; transporte coletivo público; transporte coletivo privado; transporte 

escolar; transporte de carga; segurança viária, estacionamento; transporte individual, taxi e 

gestão ambiental. Apesar de ser documento relevante para a política pública municipal, 

verifica-se que o documento precisa ser melhor difundido pelos corpos técnicos da PMSP e 

suas ações e metas requerem monitoramento ativo.  

O plano tem como princípios: acessibilidade universal; desenvolvimento sustentável;  

equidade no acesso e no uso do espaço; eficiência, eficácia e efetividade;  gestão 

democrática;  segurança nos deslocamentos;  redução dos custos urbanos e justiça social. 

Já seus objetivos são: promover a acessibilidade universal no passeio público; promover a 

acessibilidade aos componentes dos sistemas de mobilidade urbana municipais; otimizar o 

uso do sistema viário; implementar ambiente adequado ao deslocamento dos modos ativos;  

aperfeiçoar a logística do transporte de cargas; consolidar a gestão democrática no 

aprimoramento da mobilidade urbana; reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito;  

reduzir o tempo médio das viagens; ampliar o uso do coletivo na matriz de transporte da 

cidade; incentivar a utilização de modos ativos; reduzir emissões atmosféricas; contribuir 

com a política de redução das desigualdades sociais e tornar mais homogênea a macro 

acessibilidade da cidade. 

 Como se pode verificar nos princípios, diretrizes e objetivos, o PlanMob reitera o que 

já está consagrado na Política Nacional de Mobilidade Urbana: a promoção de uma cidade 

sustentável, acessível, orientada ao transporte público e com prioridade à mobilidade ativa.  

Especificamente em relação à segurança viária, o decreto institui como objetivos a 

prioridade aos pedestres e aos modos ativos; a mitigação dos custos ambientais e sociais; a 

redução do número de acidentes e mortes no trânsito e a implementação de ambiente 

seguro ao deslocamento dos modos ativos.  

Para cumprimento dessas finalidades, o plano traça uma série de metas específicas. 

Para os anos de 2015 e 2016, prevê-se a implantação das Áreas 40 e dos bolsões para 

motocicletas em cruzamentos (Frente segura); a redução da velocidade máxima para 50 

km/h nas vias arteriais de tipo 1 (vias com cruzamentos semaforizados, uma ou duas pistas, 

predominância de tráfego de passagem e ligação entre regiões distantes da cidade); a 

adequação dos cronogramas de implantação de radares de fiscalização eletrônica de 

velocidade e a avaliação das implantações das Áreas 40, de modo a replicá-las em novas 

regiões.   

Para 2017, a meta é a realização de “auditorias de segurança em vias da rede 

estrutural”, que em resumo consiste na análise das vias com mais acidentes, identificação 

de causas e elaboração de projetos de intervenção. A implantação destes projetos constitui-

se como a meta de 2018.  

Já para 2021, prevê-se que a SMT avalie os resultados das ações durante a década 

anterior e defina novas metas e novas estratégias para redução de vítimas. Neste sentido, a 

elaboração deste Plano de Segurança Viária constitui-se no próprio cumprimento desta 

meta. 
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Ademais, são definidas como atividades permanentes de segurança, a instituição de 

“projetos de segurança rotineiros e de curto prazo (...) e implantação de soluções para 

problemas de segurança e redução de vítimas como ampliação de passeios, revisão e 

realocação de faixas de travessia, encurtamento de distâncias de travessia e projetos de 

geometria para diminuição de velocidade”.  

Por fim, para além destas metas específicas, o PlanMob institui como meta geral o 

atingimento da marca de 3 mortes a cada 100 mil habitantes até o fim de 2028. 

 

 

5. Terminais, estações de trem e metrô 

 

a. Terminais de ônibus 

 

i. Projetos de Intervenção Urbana de terminais (PIUs) 

 

Regulamentados pelo Decreto Municipal 56.901/2016, os Projetos de Intervenção 

Urbana (PIUs) são estudos técnicos voltados à reestruturação urbana em áreas com 

potencial de transformação na cidade, com o objetivo de instituir mecanismos urbanísticos 

que otimizem o uso do solo e da infraestrutura urbana. O PIU reúne os estudos técnicos 

urbanísticos, econômicos, sociais e ambientais para o desenvolvimento da região, para 

depois propor um programa de intervenções. 

Estão sendo desenvolvidos PIUs para os terminais de ônibus Campo Limpo, 

Capelinha e Princesa Isabel. Os projetos visam melhorar a acessibilidade e integração do 

terminal e de seu entorno, fortalecendo-os enquanto polos de desenvolvimento urbano e 

melhorando suas condições. 

Cada projeto possui um plano de circulação, que prevê ações como implantar e/ou 

melhorar a sinalização nos cruzamentos, e garantir a acessibilidade; alargar calçadas nas 

esquinas; garantir travessia de pedestres e melhorar iluminação pública no miolo de quadra 

e acesso aos equipamentos; requalificar as calçadas, implantar mobiliário urbano e 

arborização e implantar passarelas. 

Deste modo, os PIUs contemplam importantes ações que promovem a segurança 

viária, especialmente os elementos que melhoram as condições para os pedestres. Porém, 

por outro lado, são necessários avanços na inclusão da segurança viária como um elemento 

explícito nas propostas, que não são objeto de auditoria específica de segurança viária.   

 

ii. Ações realizadas pela SPTrans nos terminais (a ser escrito na 

segunda fase) 

b. Estações de trem e metrô (a ser escrito na segunda fase) 

 

6. Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (STCUP) 

 

O STCUP é um dos maiores sistemas de transporte público sobre pneus do mundo, 

com uma frota de mais de 14.000 ônibus, que transportam mais de 10 milhões de 

passageiros ao dia pelo território do município. 
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No que tange à qualidade dos serviços, de acordo com a Pesquisa Satisfação dos 

Usuários com os Serviços de Transporte Público por Ônibus na Cidade de São Paulo, 

realizada anualmente pela SPTrans, nos últimos anos a avaliação tem apontado tendência 

de melhora. Atualmente, 62,3% dos usuários consideram o serviço de transporte municipal 

por ônibus “regular”, 31% “bom” ou “ótimo” e 6,7% “ruim” ou “péssimo”.  

Embora a pesquisa aponte pequena proporção de usuários que consideram o 

serviço “ruim” ou “péssimo”, expressiva maioria o considera apenas “regular”, o que aponta 

a necessidade de melhoria dos serviços. Para isso, ferramenta fundamental é a nova 

licitação do STCUP.  

O edital para concessão do serviço municipal de transporte público sobre pneus foi 

publicado em 24 de abril de 2018 e prevê inúmeras mudanças nos parâmetros da 

contratação, visando significativas melhorias para o serviço. Em síntese, prevê-se a 

modernização da frota, melhor distribuição das linhas de ônibus, redução das sobreposições 

de itinerários, aumento da oferta de lugares e maior capilarização da rede pelo território da 

cidade.  

No que se refere à cobertura da rede, planeja-se um aumento de 9%, passando de 

4.680 km para 5.100 km, facilitando o acesso ao serviço por inúmeros munícipes. Pretende-

se que a oferta de lugares seja incrementada em 10%, o que representa 105.656 novos 

lugares. Tal melhoria é obtida por meio da substituição de veículos menores por veículos 

com maior capacidade.  

Pelos termos que estarão presentes nos novos contratos, todos os veículos da frota 

que operam no STCUP deverão possuir acessibilidade universal, ar condicionado, oferta de 

internet, WiFi, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, câmeras de segurança, 

limitador de velocidade, motor com tecnologia EURO V (menos poluente que a tecnologia 

EURO III, ainda utilizada em muitos veículos no Brasil) e sistema de movimentação vertical 

de suspensão (o que facilita o embarque de pessoas com mobilidade reduzida por meio do 

alinhamento da entrada do veículo com a guia da calçada). 

Espera-se também que as alterações na sistemática de remuneração das empresas 

operadoras do STCUP induzam melhorias para os passageiros. O pagamento deixa de ser 

por passageiro transportado e passa a ser feito por meio de uma combinação de fatores que 

inclui a qualidade do serviço (avaliada pelo Índice de Qualidade do Transporte) e o custo 

operacional. Com isso, passa a haver um maior estímulo para que as empresas mantenham 

um serviço de qualidade, além de um desestímulo à manutenção de veículos que circulem 

com superlotação, já que a remuneração não mais é baseada no número de passageiros. 

Além disso, cabe ressaltar que as empresas que proporcionarem economia aos cofres da 

PMSP, por meio de uma operação mais eficiente, serão premiadas por meio da repartição 

de metade da economia gerada.  

 

7. Acessibilidade do sistema de ônibus 

 

O transporte público é fundamental para o acesso e participação das pessoas com 

deficiência a todos os recursos e serviços que a cidade dispõe. Por isso, a Lei Brasileira de 

Inclusão, ou LBI, (Lei Federal nº 13.146/15) determina  alguns avanços importantes quanto 

à acessibilidade inerente ao transporte e mobilidade.  

Um deles é a previsão de que não só o transporte coletivo seja acessível, mas 

também todo o seu contexto, que inclui estações, pontos de parada e sistema viário. Outro é 

alteração aplicada sobre o CTB, e já regulamentada pela PMSP. As novas regras impõem 

multa, com alteração da tipologia de infração para gravíssima, a veículos não credenciados 
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com o Cartão Defis e/ou Cartão Idoso estacionados em vagas reservadas para pessoas 

com deficiência e idosos em locais privados, mas de uso coletivo, como shoppings, 

mercados, igrejas, casas de espetáculos e estabelecimentos comerciais em geral. 

Especificamente em relação à acessibilidade da frota de ônibus municipal, segundo 

dados da SPTrans, 93% da frota é acessível, entre ônibus com piso baixo e elevadores de 

acesso. No entanto, ainda verifica-se a circulação de ônibus com elevadores inoperantes e 

com necessidade de melhoria das condições de uso. Quando é verificado o tráfego de 

veículo com elevador inoperante, a operadora é autuada e o ônibus retirado de circulação 

até que o equipamento seja consertado.  

Os veículos devem preferencialmente apresentar piso baixo, porém ainda existem 

impedimentos técnicos em veículos de menor porte (modelos mini e midi) em adotar esta 

configuração. Vale ressaltar que, no início de 2018, foi lançada uma nova linha de ônibus 

ligando o terminal/metrô Jabaquara ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, com 

veículos tipo micro-ônibus com piso baixo, 8,9 metros de comprimento, motor traseiro, ar-

condicionado, tomadas USB para carregamento de equipamentos eletrônicos e capacidade 

total para 36 passageiros, incluindo quatro cadeirantes e acesso (embarque/desembarque) 

por meio de rampa. Essa configuração é a que melhor atende a ausência de veículos 

acessíveis nas periferias. 

Além disso, uma das maiores dificuldades, em especial das pessoas com deficiência 

visual, é a ausência de sinalização sonora nos veículos e paradas.  

   

8. Programa de Redução de Acidentes em Transportes (PRAT) 

 

O PRAT é o principal programa empreendido pela SPTrans relacionado à segurança 

viária. Suas atividades se iniciam quando o Centro de Operações da empresa (COP) é 

notificado de um acidente com vítima envolvendo ônibus do sistema municipal de transporte 

público,  aciona a equipe técnica de campo, que dirige-se até o local da ocorrência para 

levantamento de informações que permitam compreender a dinâmica do acidente 

(condições da via, fotos do local e veículo(s) envolvido(s), marcas de frenagem, número do 

B.O., se houver, relato de testemunhas, etc.). É, então, elaborado o Relatório Preliminar de 

Acidente (RPA), o qual contém, além dos dados coletados, um diagrama de cena (croqui). 

Posteriormente, a área administrativa do COP reúne esse material para que o Grupo 

Executivo do PRAT possa proceder à análise. 

Pela legislação vigente, quando apontada responsabilidade do condutor, ele é 

bloqueado no sistema, devendo ser afastado de suas atividades e passar por um processo 

de reciclagem, objetivando aperfeiçoar seu desempenho e melhorar sua forma de atuação. 

O operador somente será desbloqueado após a apresentação de documentos que 

comprovem que ele está apto a retornar às suas atividades, a saber: atestado de sanidade 

física e mental, exame psicotécnico e certificado do curso de direção defensiva, com data 

posterior ao ocorrido. Todos os referidos documentos são analisados quanto a sua 

autenticidade e se os profissionais emitentes são cadastrados junto aos  órgãos 

competentes (DETRAN e Conselhos Regionais).  

O número de acidentes com responsabilidade do condutor é considerado na 

avaliação de desempenho dos serviços prestados pelas operadoras, sendo um dos 

parâmetros do Índice de Qualidade de Transporte (IQT), e por isso, constitui-se em fator de 

atenção para as empresas. 

Na nova licitação de operação do STCUP, os acidentes passarão a afetar a 

remuneração das empresas. Pelo novo edital, os operadores serão remunerados pelos 
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serviços efetivamente disponibilizados e medidos, ou seja, serão medidos os quantitativos 

de horas, quilômetros e veículos disponibilizados. Tais quantitativos, multiplicados pelos 

preços específicos de referência, resultarão na remuneração bruta do operador. Sobre essa 

remuneração, o operador sofrerá desconto se o IQT tiver nota de regular para baixo. 

O IQT será composto por 11 indicadores, sendo 1 deles o índice de quilômetro por 

acidente (IQA) , cuja meta é zero acidente de responsabilidade do operador por 1.000.000 

de quilômetros percorridos. Assim, volumes maiores de acidentes geram piora no IQA, que 

consequentemente gera redução do IQT, que, por sua vez, impacta na remuneração da 

empresa, podendo provocar descontos no valor a ser pago. 

Por fim, inclui-se também nos objetivos do PRAT analisar os locais com maior 

incidência de acidentes e os fatores de risco, propondo planos de ação que auxiliem na 

prevenção, tais como: alterações no viário, utilização de grades de proteção e isolamento, 

implantação de sinalização, palestras com os operadores afastados, etc. Para tanto, é 

preciso contar com uma equipe especializada, investindo sempre no aprimoramento e 

capacitação dos técnicos. 

 

 

9. Serviço ATENDE 

 

O Serviço de Atendimento Especial (ATENDE), criado pelo Decreto Municipal nº 

36.071/1996 e atualmente regido pela Lei Municipal 16.337/2015, é um transporte do tipo 

porta a porta destinado às pessoas que não apresentarem condições de mobilidade e 

acessibilidade autônoma pelos meios de transportes convencionais ou que manifestem 

grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos, com: deficiência física, 

temporária ou permanente; transtorno do espectro autista; ou surdocegueira. 

 O Serviço é referência nacional e seu modelo inspira a implantação de atividades e 

operação muito parecidas em dezenas de cidades brasileiras. Em agosto de 2012, A 

SPTrans encomendou junto ao Instituto IBOPE pesquisa de satisfação com os usuários do 

serviço, no transporte executado por vans, e obteve aprovação de 97% da população 

pesquisada. Em 2016, a empresa CONTEXTO realizou nova pesquisa e a aprovação foi de 

99,3% da população pesquisada.  

Atualmente, o serviço conta com 440 veículos tipo van, além de 100 táxis acessíveis 

cadastrados para complementação. Em maio de 2018, foram transportadas 5.250 pessoas 

com deficiência e 3.965 acompanhantes, o que gerou mais de 83.000 viagens.  

Dentro do processo de constante atualização do ATENDE, está sendo desenvolvido 

um site que para o usuário solicitar serviços e consultar suas programações de viagens. 

Também estão sendo desenvolvidos aplicativos para usuários e motoristas, que dará 

condições de acesso a informações dinâmicas e operacionais, trazendo maior agilidade nos 

processos e facilidades aos usuários.  

Já quanto às dificuldades, o ponto crítico do serviço é a existência de demanda 

reprimida. No novo edital de licitação do STCUP, há a previsão de ampliação da frota para 

que a demanda existente seja melhor absorvida. 
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10. Transporte Escolar  (a ser escrito na segunda fase) 

11. Transporte Fretado (a ser escrito na segunda fase) 

12. Transporte de Carga ( a ser escrito na segunda fase) 

13. Transporte via Taxi ( a ser escrito na segunda fase) 

14. Gestão do espaço público viário 

 

 A regulamentação sobre a exploração econômica do viário, espaço público por 

natureza, merece destaque por ser a ferramenta governamental de direcionamento sobre 

novos modos de prestação de serviços de transporte, que têm afetado as opções e 

escolhas da população.   

O Decreto Municipal 56.981, e alterações, é a principal norma regulamentadora do 

tema, tendo criado o Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV), e instituído as regras para 

os serviços de: (i) transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública; (ii) 

carona solidária e (iii) compartilhamento de veículos sem condutor. Destaca-se no cenário 

atual, pelo volume de passageiros, o primeiro, prestado pelas operadoras de tecnologia de 

transporte individual de passageiros (OTTCs). 

Compete inicialmente destacar a relevância da própria criação do CMUV, instância 

capaz de dinamicamente instituir e alterar as políticas públicas regulatórias de criação de 

incentivos e desincentivos dos referidos serviços. Além disso, dentre os dispositivos já 

implementados, destacam-se: (i) a política de cobrança de preço público variável sobre as 

OTTCs, a depender do horário, dia, região geográfica, nível de poluição gerada pelo veículo, 

quantidade de quilômetros e quantidade de pessoas simultaneamente transportadas; (ii) 

definição de critérios mínimos de credenciamento dos condutores, incluindo obrigatoriedade 

de capacitação e (iii) a definição de tempo máximo de fabricação dos veículos. Tais normas 

cumprem o papel de dar maior segurança aos usuários. 

Ainda no que se refere ao transporte individual prestado pelas OTTCs, são 

necessários estudos para se entender com maior profundidade quais são as consequências 

da entrada e expansão deste serviço ao sistema viário e quais devem ser os 

direcionamentos futuros. Neste sentido, o CMUV exige das prestadoras uma série de dados 

operacionais, de modo que seja possível fazer a análise dos dados e o melhor planejamento 

dos novos dispositivos regulamentadores. 

O CMUV é responsável também pelo sistema de compartilhamento de bicicletas em 

vias e logradouros do município, regido pelo Decreto Municipal nº 57.889/2017. Este serviço 

consiste na disponibilização de bicicletas para locação por operadoras de tecnologia de 

bicicletas compartilhadas, seja por meio de estações em locais físicos definidos; seja sem 

estações, com sistema de autotravamento e georreferenciamento das bicicletas.  

O sistema ainda está sendo prestado de modo embrionário pelas operadoras, mas 

tem o potencial de ser uma das mais relevantes políticas públicas municipais de incentivo à 

mobilidade ativa. O decreto regulamentador, complementado pela resolução 

CMUV/17/2017, cumpre importante função de instituir as regras básicas de prestação do 

serviço, trazendo a segurança jurídica necessária às operadoras de bicicletas 

compartilhadas. Ademais, as normas buscam incentivar a massiva expansão do serviço, 

especialmente por meio da desoneração progressiva sobre a OTTC, à medida que esta 

aumente a quantidade de bicicletas disponibilizadas. As regras buscam também o incentivo 

à integração com os transportes públicos, incluindo a previsão de utilização do bilhete único 

para destravamento dos veículos.  
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15. Mobilidade ativa 

 

 Mobilidade ativa refere-se aos modos de deslocamento à pé e de bicicleta, ou seja, 

os modos não motorizados. Amparada por diversas normas de diversas esferas federativas, 

a mobilidade ativa é tratada como prioritária perante os demais modos de deslocamento, 

sendo que em primeiro lugar está o pedestre, seguido do ciclista.  

 Conforme analisado no Eixo III, projetar as ruas para pedestres significa projetar 

para pessoas de todas as idades e habilidades, que podem desenvolver as mais diversas 

atividades como andar, sentar, e descansar. Comparado com outros usuários da via, 

pedestres se deslocam devagar e experienciam a rua com maior intensidade, o que faz 

deles também o usuário mais vulnerável. 

 A infraestrutura para ciclistas deve ser segura, direta, intuitiva, delineada de forma 

clara e parte de uma rede coesa, segura e conectada que encoraja o uso por pessoas de 

diversas idades e níveis de confiança. O uso da rede cicloviária se potencializa ao 

complementar a rede de transporte público coletivo e áreas prioritárias para pedestres - 

como os calçadões. A infraestrutura para ciclistas é composta de ciclovias, ciclofaixas e ruas 

compartilhadas; sinalização de orientação, bicicletários e paraciclos; bicicletas 

compartilhadas. 

 

Eixo V – Gestão das Velocidades 
  

1. Velocidades máximas no município de São Paulo 

  

   O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes e mortes no 

trânsito, e é um problema de abrangência mundial. Pesquisa realizada em 2008 pela 

Autostrade per I’Ilália17, concessionária responsável pela administração de maior parte das 

rodovias italianas, mostrou que mais de 60% das mortes nas estradas da Itália ocorrem 

devido ao excesso de velocidade. 

A relação entre o número e a gravidade dos acidentes de trânsito com a velocidade se 

evidencia na medida em que o aumento da velocidade proporciona maior dificuldade para 

controlar o veículo, demanda mais espaço disponível e menor tempo de reação para realizar 

manobras de desvio ou de frenagem do carro. Além disso, quanto mais rápido se dirige menor 

o campo de visão, o que diminui a percepção espacial e dificulta a avaliação do risco e a 

tomada de decisão. Caso o acidente seja inevitável, seu impacto é maior, agravando as suas 

consequências. Assim, o monitoramento da velocidade é fundamental para mantê-la em 

patamares compatíveis com as condições do ambiente e do tráfego, e reduzir os riscos de 

acidentes. 

    O CTB sugere valores de velocidade máxima permitida conforme o tipo de via. Porém, 

esta sugestão baseia-se na grande diversidade de situações existentes no país; assim, o CTB 

permite que o órgão com jurisdição sobre a via adote valores de velocidade máxima permitida 

diferentes dos sugeridos no Artigo 61, § 2º: 

  

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 

sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

                                                
17

 Disponível em http://www.autostrade.it/it/home?nomobile=true). Acesso em 07/2011. 

http://www.autostrade.it/it/home?nomobile=true
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a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

          b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

          c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

          d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

          II - nas vias rurais: 

          a) nas rodovias: 

          1) cento e dez quilômetros por hora para automóveis e camionetas; 

          2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus; 

          3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos; 

          b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora. 

§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via 

poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores 

àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. 

  

A determinação da velocidade máxima permitida em uma via leva em consideração a 

geometria viária, ligações estabelecidas e o uso e ocupação do solo, o que determina a sua 

classificação viária. Em São Paulo, a classificação é definida na Portaria DSV 021/02, na qual 

as vias do município são classificadas em: (i) vias de trânsito rápido; (ii) vias arteriais I, II e III; 

(iii) vias coletoras I e II; e (iv) vias locais. A classificação segue os seguintes parâmetros: 

Classe das Vias Característica 

Funcional 

Característica Operacional Característica 

Física 

VTR – Via de Trânsito 

Rápido 

(Aprox. 58 km no total) 

Vias ou trecho de vias 

sem cruzamento em 

nível. 

Estruturar o viário principal 

servindo de conexão entre 

Rodovias, e as Regiões Norte e 

Sul e Leste e Oeste. 

Vias com pelo menos uma 

pista por sentido. 

Via Arterial 

(Aprox. 1350 km no total) 

Caracterizada por 

interseções em nível. 

Estrutura o viário principal 

servindo de conexão entre 

Rodovias e as Regiões Norte, 

Sul, Leste e Oeste, e geralmente 

controlada por semáforo. 

Com acessibilidade aos lotes 

lindeiros e às vias secundárias 

e locais, possibilitando o 

trânsito entre as regiões da 

cidade. 

Via Coletora 

(Aprox. 5200 km no total) 

Coletar e distribuir o 

trânsito. 

Necessidade de entrar ou sair 

das vias de trânsito rápido ou 

arteriais, possibilitando o trânsito 

dentro das regiões da cidade. 

Pista simples. 

Via Local 

(Aprox. 10.400 km no 

total) 

Função predominante de 

proporcionar o acesso 

aos imóveis lindeiros. 

Destinada apenas ao acesso 

local ou a áreas restritas. 

Pista simples. 

Tabela 10: Classificação de vias, conforme as características urbanas. 

 

Os valores típicos de velocidade máxima permitida apresentam variações e restrições 

pontuais para valores menores perante a existência de áreas escolares, curvas acentuadas, 

concentração de comércio e serviços, etc. 

Em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro de 1997 e a Portaria DSV 

021/02, a CET adotou os seguintes valores de velocidade máxima permitida em 2002: 

·         Vias de trânsito rápido: 90 km/h; 

·         Vias arteriais tipo I (com canteiro central): 70 km/h; 

·         Vias arteriais tipo II (sem canteiro central): 60 km/h; 

·         Vias arteriais tipo III (pista simples): 60 km/h; 

·         Vias coletoras I e II: 40 km/h; 
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·         Vias locais: 30 km/h. 

  

A partir de 2010, em consonância com os limites de velocidades propostos pela 

Organização Mundial da Saúde, passou-se a proceder à redução da velocidade máxima 

permitida nas cidades para o valor de 50 km/h, visando a redução significativa dos conflitos de 

deslocamento dos veículos, cuja segurança está relacionada diretamente com os tempos de 

percepção e reação dos motoristas, tempos estes relacionados à frenagem e aceleração dos 

veículos. 

A diminuição da velocidade proporciona tempos melhores de percepção e reação, e 

exige distâncias menores para essas manobras, o que diminui a probabilidade de impacto, a 

formação de “ondas” no tráfego e a intensidade e a frequência dos conflitos de troca de faixas 

e de acessos, provocando a harmonizando do tráfego, inclusive nas ligações entre vias. 

A redução da velocidade máxima permitida no sistema viário arterial foi sendo 

realizada gradativamente desde 2011 até junho de 2015, em conjunto com as implantações 

de faixas exclusivas de ônibus, de projetos cicloviários e de outros projetos de segurança. 

Entre 2011 e 2012, foi efetuada uma padronização inicial do sistema arterial. Nos anos 

seguintes, a redução de velocidade máxima permitida foi intensificada e configurada como um 

programa específico, sendo concluída em dezembro de 2015 a padronização do valor da 

velocidade máxima permitida nas vias arteriais em 50 km/h em quase toda a cidade. 

O sistema arterial possui hoje um valor padronizado em 50 km/h. Valores superiores 

são encontrados somente em vias de trânsito rápido, e valores menores em vias coletoras e 

locais. Desta forma, reduz-se a frequência e intensidade dos conflitos veiculares de 

deslocamento, proporcionando uma melhor correlação entre a função da via e o uso e 

ocupação do solo. 

   Ademais, conforme já explicitado no Eixo III, destacam-se as áreas calmas 

implantadas na cidade, composta por um conjunto viário sinalizado de maneira a deixar clara 

e destacada a regulamentação da velocidade em no máximo 40 km/h ou 30 km/h conforme o 

caso. 

  

2. Fiscalização da velocidade pela média no trecho 

 

a. Contextualização 

 

O método adotado atualmente no Brasil (e em grande parte do mundo) para fiscalização 

de velocidade utiliza a monitoração da velocidade instantânea praticada no ponto da via onde 

o equipamento está instalado. Aos motoristas observadores da lei e normas de trânsito, este 

método possui efeito educativo e de reforço de atitudes saudáveis e seguras no trânsito. Mas, 

por outro lado, os infratores contumazes apenas diminuem a velocidade na aproximação do 

local fiscalizado e, ao ultrapassá-lo, voltam a desenvolver altas velocidades na via. 

Este tipo de reação pode provocar situações inseguras próximas ao ponto de 

fiscalização. Estas constatações levaram à criação de outro método de fiscalização eletrônica 

de velocidade: o monitoramento da velocidade dos veículos pela média desenvolvida em um 

trecho. Esta técnica força os motoristas mais apressados a manterem uma velocidade abaixo 

ou dentro dos limites máximos estabelecidos. 

Na União Europeia, por exemplo, o método adotado por todos os países membros em 

2018 consta de dois ou mais pontos com leitores de OCR (Optical Character Recognition) ou 
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LAP (Leitor Automático de Placas, que reconhece os caracteres das placas) posicionados no 

trecho fiscalizado, conforme mostra a figura abaixo: 

 
Figura 13 - Exemplo de autuação efetuada por velocidade média (Sistema Safety Tutor / 

Autostrade per I’Itália). 

 

O funcionamento do sistema é bastante simples, pois basta que seja efetuada a leitura 

da placa do veículo em dois pontos distintos, dos quais se conhece a distância exata entre 

eles. O equipamento mede o tempo de percurso do referido veículo no trecho em questão e 

compara com o tempo previsto, se o veículo mantivesse, no máximo, a velocidade 

regulamentada do trecho. Caso o tempo medido seja menor que o tempo previsto, constata-

se o cometimento da infração no trecho fiscalizado, o que acarreta o consequente registro de 

sua imagem para fins de penalização. 

Cabe ressaltar que o método descrito e utilizado atualmente na Europa não é o único, 

pois o emprego dos OCRs poderia ser substituído, por exemplo, por transponders (tags), 

internamente aos veículos, o que permitiria seu monitoramento no trecho fiscalizado de forma 

similar à descrita anteriormente. 

  

Este método de fiscalização pela média também pode coexistir  com pontos de 

fiscalização por velocidade instantânea, fixos, estáticos ou móveis; aprimorando a eficiência 

do sistema e tornando-o uma ferramenta adicional de fiscalização. 

Portugal  regulamentou a fiscalização de velocidade pela média em um trecho da via, 

de forma clara e objetiva, no Artigo 27° - Limites Gerais de Velocidade, 4º parágrafo, do 

Código da Estrada: 

 

“4º - Para os efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se que viola os 

limites máximos de velocidade instantânea o condutor que percorrer uma determinada 

distância a uma velocidade média incompatível com a observância daqueles limites, 

entendendo-se que a contra-ordenação é praticada no local em que terminar o 

percurso controlado.”
18

 

  

Os critérios portugueses para a escolha dos trechos fiscalizados pelo sistema, pela 

ordem de importância, são: (i) índice de sinistralidade; (ii) tipos de sinistralidade e distribuição 

de velocidades e (iii) potencial de gravidade dos acidentes. 

No Brasil, a implantação da fiscalização pela velocidade média por trecho exigirá uma 

regulamentação específica, visto que o motorista será autuado não pelo excesso pontual 

                                                
18

 Código da Estrada. Disponível em 

http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versao
WEB.pdf. Acesso em 19/06/2018 

http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoWEB.pdf
http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoWEB.pdf
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(local), mas pelo ocorrido em um ou mais segmentos da via não identificados diretamente 

pelos equipamentos. Estudos jurídicos indicam a necessidade da criação de novo 

enquadramento no CTB ou de regulamentação específica pelo DENATRAN. Houve dois 

projetos de lei no Congresso Nacional desde 2012 que tratavam da regulamentação do 

assunto, sem obter êxito. 

É importante ressaltar que a fiscalização por velocidade média em um trecho não 

implica em anular a fiscalização pontual. Pelo contrário: a utilização conjunta reforça ao 

condutor a necessidade de seguir a lei. Sua utilização também não retira a necessidade da 

fiscalização pontual antes de elementos perigosos na via como, por exemplo, curvas 

acentuadas, travessias de pedestres, cruzamentos em nível, etc. 

  

b. O exemplo de Viena 

 

Um exemplo bastante elucidativo sobre o salto de eficiência da fiscalização e redução 

de acidentes proporcionado pelo sistema é o que ocorreu no túnel Kaisermuhlen, em Viena, 

Áustria. O túnel é uma ligação urbana com seções separadas para cada direção de tráfego, 

com 3 a 4 faixas de rolamento em cada sentido, e rampas de acesso e saída dentro dos 

túneis. 

O túnel possui limites de velocidades distintos: 80 km/h para veículos de passeio e 

leves, motocicletas e ônibus, e 60 km/h para veículos pesados (acima de 7,5 toneladas). No 

primeiro ano de operação foi registrada uma redução na velocidade média em mais de 10 

km/h. A mobilidade tradicional e a vigilância de velocidade estática (em uso antes da 

operação do controle de trecho) mostraram a velocidade média de todos os veículos em 85 

km/h; este valor diminuiu para 70 km/h rapidamente após a introdução do sistema. Nova 

medição após um período de 6 meses revelou que a velocidade média nesta seção da 

rodovia tem se estabilizado em 75 km/h para os veículos leves, e 55 km/h para os pesados 

(HGV). 

 

 
Figura 14: Efeito do Sistema de Controle de Trecho  na velocidade média dos veículos no 

túnel Kaisermuhlen. (Fonte: Vienna Municipal Department) 

 

Já nos primeiros 2 anos de operação o impacto positivo do Controle de Trecho relativo 

aos acidentes foi observado. Os impactos na redução de acidentes, segundo o Vienna 

Municipal Department, foram de -33,3% para acidentes com vítimas; -48,8% nos com vítimas 

graves e fatais e -32,2%  para os com vítimas leves. 
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c. A fiscalização pela velocidade média em São Paulo 

 

Os contratos de fiscalização eletrônica efetuados pela CET desde 2014 já contemplam 

a modalidade de fiscalização de velocidade pela média no trecho. Todos os equipamentos 

implantados estão habilitados para esta modalidade, visto que possuem LAP – Leitor 

Automático de Placas, e enviam os dados on-line para as centrais de controle. O sistema de 

controle gerenciamento dos dados possui as funções necessárias em sua programação, 

bastando se determinar os parâmetros básicos para iniciar esta fiscalização: equipamentos 

envolvidos, distâncias exatas, sincronismo de relógios apurado, etc. 

Em 1º de novembro de 2017 a CET iniciou a fiscalização pela velocidade média em 

quatro trechos. Na primeira semana de operação, o sistema flagrou mais de 53 mil motoristas 

(média de 9 mil por dia) que excederam a velocidade média nos trechos monitorados, sem 

exceder a velocidade pontual nos pontos de fiscalização. 

Os condutores flagrados não estão sendo autuados devido à falta de respaldo na 

legislação federal; porém, como a medida possui caráter educativo, eles recebem em casa 

uma carta de advertência apontando a necessidade de se cumprir as leis de trânsito ao longo 

de toda a via, e não apenas nos pontos de fiscalização. 

 

3. O controle das velocidades dos ônibus municipais pela SPTrans 

 

No que se refere à gestão das velocidades dos ônibus municipais, dois pontos 

merecem destaque.  

O primeiro é o limite máximo de 50km/h para tráfego dos ônibus e a existência, em 

100% da frota, de dispositivo que corta a aceleração do veículo quando este atinge os 

50km/h. 

O segundo é o controle que a SPTrans faz sobre as velocidades praticadas por meio 

do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM). Sempre que algum ônibus opera em alta 

velocidade, o sistema gera um alerta à central de operações da SPTrans para que, 

posteriormente, seja solicitado o tacógrafo do veículo para auditoria das velocidades 

exercidas. Caso o dispositivo acuse o excesso de velocidade, a empresa operadora é 

autuada. Ainda sobre os tacógrafos, merece destaque a atual obrigação de que todos os 

ônibus possuam cronotacógrafo, também chamados tacógrafos digitais. 

 

Eixo VI - Fiscalização, Leis e Regulamentação  
 

1. Introdução 

 

"As leis sobre segurança viária mel oram o comportamento dos usuários e reduzem 

as colisões, as lesões e as mortes no trânsito (...). (...) As mudanças mais positivas no 

comportamento dos usuários das vias ocorrem quando a legislação é associada a uma 

aplicação rigorosa e continuada da lei e pela sensibilização do p blico." (OMS, 2015, p. 5) 

 A existência de legislação adequada, ordenando o comportamento dos atores no 

trânsito, e a respectiva fiscalização são partes essenciais dos sistema seguros, viabilizando 

os incentivos adequados à mudança comportamental e prevenindo comportamentos e 
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situações de risco que podem resultar em acidentes, lesões e mortes no trânsito. Não por 

outra razão, o fortalecimento da legislação e da fiscalização foram partes centrais da 

"Declaração de Brasília". 

"O documento é um dos resultados da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre 

Segurança no Trânsito, realizada na capital federal nos dias 18 e 19 de novembro de 2015. 

O evento foi realizado dentro do escopo da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 

2011-2020. Ao fim do evento, os delegados dos Estados membros participantes aprovaram 

a Declaração. Trata-se de um marco importante em relação ao item 3.6 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Entre as ações recomendadas para fortalecer o gerenciamento da segurança no 

trânsito e aprimorar a legislação e fiscalização estão: 

● Encorajar os Estados que ainda não o tenham feito a designar e/ou fortalecer 

agências coordenadoras e mecanismos de coordenação, com financiamento próprio, 

em nível nacional ou subnacional, assim como fortalecer a colaboração nessa área 

entre governos, incluindo entre parlamentos, sociedade civil, instituições 

acadêmicas, setor privado e fundações filantrópicas; 

● Incentivar a sociedade civil, as instituições acadêmicas, o setor privado e as 

fundações filantrópicas a fortalecer seus compromissos para acelerar a 

implementação do Plano Global para a Década de Ação para a Segurança no 

Trânsito 2011-2020; 

● Convidar os Estados que ainda não o tenham feito a redobrar esforços para 

desenvolver e implementar planos nacionais sobre segurança no trânsito e a aplicar 

legislação abrangente, em consonância com o Plano Global para a Década de Ação 

para a Segurança no Trânsito 2011-2020, com vistas a atingir a meta de aumentar a 

porcentagem de países com legislação abrangente sobre os principais fatores de 

risco, incluindo o não-uso de cintos de segurança, de dispositivos de retenção para o 

transporte de crianças e de capacetes; direção sob a influência de álcool; e o 

excesso de velocidade; de 15% para, pelo menos, 50% até 2020, tal como acordado 

na resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 64/255 de 2010; 

● Identificar outros fatores de risco que levem à distração ou à diminuição da 

capacidade do condutor, tais como: condições médicas e medicamentos que afetem 

a direção segura; fadiga; uso de drogas narcóticas, psicotrópicas e substâncias 

psicoativas; distrações visuais nas vias; celulares e outros dispositivos eletrônicos e 

de mensagens de texto; e adotar, caso seja apropriado, legislação efetiva e baseada 

em evidências; 

● Reforçar estratégias de policiamento nas vias e medidas de fiscalização de trânsito, 

com foco na redução de acidentes, inclusive por meio da promoção de integração 

entre agências de policiamento e inspeção de trânsito, assim como a coleta de 

dados sobre infraestrutura viária e ocorrências no trânsito; 

● Incentivar pesquisas e o compartilhamento de seus resultados para apoiar 

abordagens baseadas em evidências para prevenir mortes e lesões no trânsito e 

mitigar suas consequências; 

● Incentivar os Estados a introduzirem novas tecnologias de gestão do trânsito e de 

sistemas de transporte inteligentes para mitigar os riscos de lesões e mortes no 

trânsito e maximizar a eficiência nas respostas." (OPAS, 2015) 
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2. Competências Legislativas 

 

No Brasil, a competência legislativa sobre trânsito e transporte, de acordo com o 

artigo 22, XI, da Constituição Federal, é privativa da União. Essa competência legislativa 

encontra-se concretizada em diversas leis esparsas e no Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), Lei Federal Nº. 9.503/1997. A competência regulatória decorrente do regramento 

exposto no código é reservada ao CONTRAN, conforme explicitado nos artigos 10 e 12 do 

CTB. 

Isso, contudo, não importa dizer que outras esferas federativas não tenham 

competência legislativa sobre a matéria de trânsito e transporte. Mediante lei complementar, 

os Estados e o Distrito Federal poderão suplementar a competência da União naquilo que 

for especificamente detalhado.  

Já os Municípios possuem competência originária na Constituição Federal para tratar 

do tema quando envolver questões de interesse legal e em consonância com a legislação 

federal. O que os permite, por exemplo, especificar a velocidade de determinadas vias 

abaixo do limite máximo estabelecido no CTB, ordenar o sentido do tráfego, disciplinar o 

estacionamento, entre outras definições eminentemente locais.  

No que diz respeito à execução da fiscalização, a divisão de competências prevista 

no CTB é a que segue: 

● Compete aos Órgãos Executivos de Trânsito dos Municípios fiscalizar e autuar as 

infrações relacionadas nos incisos VI e VII do Art. 24 do CTB, mormente, 

estacionamento, parada, circulação, excesso de peso, dimensão e lotação dos 

veículos. 

● Aos Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados, compete fiscalizar e autuar as 

demais infrações de trânsito, exceto aquelas relacionadas no incisos VI e VII do Art. 

24 do CTB. Isso implica em uma competência sobretudo voltada à regularidade dos 

veículos e dos condutores, além de outras infrações. 

 

Às Polícias Militares Estaduais compete executar a fiscalização de trânsito, quando e 

conforme convênio firmado com os Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados e 

Municípios, conforme Art. 23 do CTB.  

Portanto, quando existente convênio com o Estado em que está situada e com o 

município, a competência fiscalizatória da Polícia Militar é plena, abrangendo todas as 

infrações previstas no CTB.  

Esse é o caso do Município de São Paulo, onde a Polícia Militar possui convênios 

detalhando sua competência para fiscalizar a totalidade das infrações previstas na 

legislação, sem derrogar, contudo a competência originária do Município de fiscalizar, 

concorrentemente e por órgãos próprios, as infrações que lhe foram atribuídas pelo CTB.  

 

3. Fiscalização dos fatores de risco 

 

Há uma forte correlação entre condutas de risco e resultados danosos em termos de 

mortalidade e morbidade, como esclarece a pirâmide de Heinrich (Dunlop, 2013). Dessa 

forma, ao se coibir o cometimento de infrações, incentivando um comportamento mais 

seguro, alcança-se significativa redução de mortos e feridos.  

No entanto, existem diversas infrações previstas na legislação nacional de trânsito 

que podem de algum modo influenciar a segurança viária. Como forma de pautar a 
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prioridade e a eficiência fiscalizatórias de seus países membros, a OMS busca destacar 

aqueles comportamentos inadequados mais propensos a causar lesões e mortes no 

trânsito, denominados fatores de risco.  

“Fator de risco”, segundo a OMS, é qualquer atributo, característica ou exposição de 

um indivíduo que aumente sua probabilidade de desenvolver alguma doença ou de sofrer 

alguma lesão. O risco de se lesionar no trânsito é composto por múltiplos fatores que 

passam por questões socioeconômicas e culturais da população, pela forma de uso e 

ocupação da cidade e pela estrutura do sistema de transporte, chegando a atitudes 

comportamentais agressivas e/ou imprudentes dos usuários da rede viária. Em seus 

principais e mais recentes relatórios (OMS, 2016), a OMS define os quatro principais fatores 

de risco, responsáveis pela maioria das mortes e lesões no trânsito: 1) Não uso do capacete 

ou uso inadequado do capacete, 2) Não uso do cinto de segurança ou não uso de proteção 

para crianças, 3) Exceder velocidade e 4) Beber e dirigir. Em alguns documentos da 

Organização, se começa a chamar a atenção para a "direção distraída" associada ao uso do 

celular como um fator de risco emergente. 

 

Dentre os dez países mais populosos do mundo, o Brasil se destaca como o mais 

aderente às melhores práticas de legislação no trânsito internacionais, cobrindo quatro dos 

cinco fatores de risco (OMS, 2015). A única exceção se refere à legislação sobre velocidade 

(figura 15).  

 

 
Figura 15 - Dez países mais populosos e melhores práticas de legislação. Fonte: OMS, 

2015, p. 38. 
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4. Atualizações mais recentes na legislação de fiscalização no trânsito (segunda 

fase) 

5. Sistema de licenciamento de condutores (a ser escrito na segunda fase) 

6. Fiscalização de “moblets” (a ser escrito na segunda fase) 

7. Altura de caminhões e acidentes decorrentes (a ser escrito na segunda fase) 

8. Fiscalização ostensiva: panorama geral 

a. Comando de Policiamento de Trânsito - CPTran 

 

O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) foi recriado em 27 de abril de 

2010, com a atribuição de executar o policiamento de trânsito urbano e atuação 

complementar e de apoio às atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública na capital e pela fixação e difusão de doutrina nas questões afetas ao trânsito 

urbano, bem como, supletivamente, no território estadual. 

Ao Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), subordinam-se as seguintes 

Unidades de Policiamento de Trânsito, sediadas na capital, que atuarão em suas 

respectivas áreas territoriais, a seguir especificadas: 

1° Batalhão de Polícia de Trânsito (1° BPTran): Zonas Centro, Sul, Sudoeste e 

Oeste da Capital, excetuando-se as Marginais Tietê e Pinheiros; e 

2° Batalhão de Polícia de Trânsito (2° BPTran): Zonas Norte, Leste e Sudeste da 

Capital e nas Marginais Tietê e Pinheiros. 

Operação Visibilidade: Intensificação do policiamento ostensivo de trânsito, por meio do 

estacionamento de viaturas nos  orários de “rus ”, nos principais cruzamentos da cidade de 

São Paulo, selecionados estrategicamente com base em indicadores criminais e de 

acidentalidade, com o objetivo de coibir atos relacionados com a segurança pública e 

garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança no trânsito, a fim de garantir a 

livre circulação e evitar acidentes,   aumentando a sensação de segurança dos usuários das 

vias, auxiliando a travessia de pedestres e o controle do tempo semafórico, quando 

necessário. 

Operação Direção Segura (ODS): Operação de fiscalização desenvolvida por meio de 

bloqueios de trânsito com vistoria seletiva de veículos, voltada à atividade de fiscalização de 

trânsito e preservação da ordem pública, com ênfase identificação de condutores suspeitos 

de dirigir sob a influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência, 

com uso de equipamento específico de teste de ar alveolar “etilômetro”, bem como outras 

ações básicas do policiamento ostensivo. 

Operação Direção Segura Integrada (ODSI): Ação integrada entre diversos Órgãos do 

Estado (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-científica, DETRAN/SP, Secretarias da 

Saúde, Educação e Comunicação Social) com o objetivo de realizar o ciclo completo de 

fiscalização a motoristas que dirigem sob influência de álcool, visando proporcionar maior 

segurança aos usuários do sistema viário e promovendo o cumprimento da lei. 

Operação de Fiscalização de Motocicletas - Cavalo de aço: Operação tem o objetivo de 

intensificar a fiscalização de motocicletas e dos seus ocupantes nas principais vias da 

Capital, por meio de bloqueios de trânsito (direto e indireto) ou cerco e retirada 

(“pinçamento”), de forma a garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança no 

trânsito, prevenir acidentes e inibir o cometimento de ilícitos penais,  aumentando com isso 

a  sensação de segurança dos usuários da via e a consequente redução dos índices 
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criminais, retirando das vias veículos irregulares, utilizando, para tanto, da legislação 

específica e das técnicas de policiamento de trânsito. 

Operação de Fiscalização de Veículos de Transporte de Carga: Operação que tem o 

objetivo de intensificar a fiscalização dos veículos utilizados o transporte rodoviário de 

cargas, a fim de coibir atos relacionados com a segurança pública, em especial o roubo de 

carga, e garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança no trânsito e evitar 

acidentes.         

Operação de Fiscalização do Transporte Rodoviários de Produtos Perigosos: 

Operação que tem o objetivo de intensificar a fiscalização dos veículos utilizados no 

transporte rodoviário de produto perigosos, contemplando tanto as atribuições previstas pelo 

Decreto Federal n° 96.044/88 (Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos), 

como o preceituado na legislação e regulamentação municipais, podendo ser realizada de 

forma conjunta, planejada e programada com o órgão executivo de trânsito do município. 

Operação de Fiscalização do Transporte Individual e Coletivo de Passageiros: 

Operação que tem por objetivo auxiliar os fiscais das Empresas de Transportes - Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), São Paulo Transportes (SPTrans) e 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - a fiscalizar a exploração da malha 

viária pelos veículos de transporte individual e coletivo de passageiros da Grande São Paulo 

e da Capital, coibindo o exercício clandestino da atividade. A atuação dos policiais militares 

nessa operação limita-se à abordagem dos veículos, realização de busca pessoal, vistoria 

no interior do veículo, quando houver fundada suspeita, e verificação do cumprimento às 

normas relacionadas à legislação de trânsito. 

Operação de Fiscalização do Transporte de Escolares: Operação que tem o objetivo de 

intensificar a fiscalização dos veículos utilizados no transporte de escolares, sobretudo, nos 

horários de entrada e saída de alunos nos estabelecimentos de ensino, por meio de 

bloqueios de trânsito (direto e indireto) ou cerco e retirada (“pinçamento”). A fiscalização 

consiste na verificação da documentação de porte obrigatório dos veículos e dos seus 

condutores, dos equipamentos obrigatórios e da verificação do estado de conservação dos 

veículos, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos alunos que utilizam este 

serviço. 

Operação Volta às Aulas: Operação que tem o objetivo de intensificar o policiamento 

ostensivo de trânsito nas imediações das escolas públicas, ao término do período das férias 

escolares, a fim de mitigar eventuais impactos à segurança e fluidez do trânsito, orientando 

a travessia de pedestres, disciplinando o embarque e o desembarque de alunos, garantindo 

e facilitando o acesso às escolas, além de coibir a formação de filas duplas e o 

estacionamento irregular. 

Operação Mau Estado de Conservação e Segurança – MECS: Operação desenvolvida 

por meio de bloqueios de trânsito com vistoria seletiva de veículos, voltada à atividade de 

fiscalização de trânsito com o objetivo de retirar de circulação aqueles veículos que são 

flagrados em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. 

 

b. DSV/CET (a ser elaborado na segunda fase) 

c. GCM (a ser escrito na segunda fase) 

d. SPTrans e DTP 
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A fiscalização da SPTrans sobre o sistema de ônibus municipais se dá pelo Centro 

de Operações (COP) e por agentes em campo. A COP monitora a operação através 

Sistema de Monitoramento integrado (SIM), que permite o monitoramento remoto dos 

ônibus, que possuem GPS e dispositivo que se comunica com a central. Assim, qualquer 

intercorrência, como acidente ou excesso de velocidade, passa a ser de conhecimento da 

COP, que aciona os técnicos em campo para exercício da fiscalização. 

Os técnicos de transporte da SPTrans fiscalizam os ônibus em campo, realizando 

diferentes tipos de verificação, como cumprimento de horário de partida ou tráfego de 

veículo com portas abertas. Além disso, estes servidores possuem também competência 

para autuar infrações de trânsito relacionadas aos corredores de ônibus, como o tráfego 

irregular de veículos particulares nas faixas reservadas aos ônibus.  

No que se refere à fiscalização dos transportes diferenciados - táxis, motofrete, 

fretamento e transporte escolar - o Departamento de Transportes Públicos (DTP) possui, de 

acordo com o Decreto nº 57.867/2017, as atribuições legais de gestão, regulamentação, 

cadastro, vistoria e fiscalização desses serviços no município de São Paulo. Além disso, é 

atribuição desse departamento a gestão do contrato de prestação de serviços firmado entre 

a SMT e a SPTrans. Por meio desse contrato administrativo, a SMT transfere boa parte da 

execução dessas atribuições à SPTrans. Com isso, a SPTrans é responsável também pelo 

planejamento e logística da fiscalização sobre os serviços de táxi, transporte escolar, 

fretamento, carga frete, motofrete e mototáxi. A empresa realiza a verificação da 

conformidade dos serviços prestados pelos autorizados, aplicando as penalidades 

decorrentes de irregularidades constatadas, bem como apreendendo os veículos 

clandestinos. Com foco na segurança e qualidade da prestação do serviço, é fiscalizada 

uma frota cadastrada total de 73.894 veículos (maio/2018) e 103.926 condutores ativos.  

 

e. Polícia Rodoviária (a ser elaborado na segunda fase) 

f. Fiscalização sobre calçadas (a ser escrito na segunda fase) 

 

9. Pontos de atenção (a ser escrito na segunda fase) 

10. Fiscalização das concessionárias de rodovias (a ser escrito na segunda fase) 

 

Eixo VII - Normas e Tecnologias de Veículos 

 
1. Melhores práticas de tecnologia de veículos (a ser escrito na segunda fase) 

2. Adoção de parâmetros de teste veicular 

 

A adoção de determinados parâmetros de teste e a celebração de tratados 

internacionais e sua incorporação, em ambos casos tratando de segurança veicular, são 

elementos relevantes na promoção de segurança viária e prevenção de mortes e lesões. 

Muito embora a legislação brasileira tenha recentemente incorporado diversos 

requisitos de segurança veicular, os testes para averiguar sua confiabilidade ainda carecem 

de alcançar os melhores padrões internacionais. Uma maneira de se comprometer com um 

maior número de dispositivos de segurança e de se adequar aos protocolos internacionais 

de testes de confiabilidade desses dispositivos, é a adesão ao Fórum Mundial de 
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Harmonização de Regulação de Veículos e se submeter à WP 29 desse Fórum, em especial 

às regulações 14,16, 94 e 95. 

De acordo com um estudo do centro de pesquisa Transport Research Laboratory 

(TRL, 2015), encomendado pela NCap, organização sem fins lucrativos dedicada à 

segurança veicular, estima-se que se o Brasil adotasse tais regulações e, 

consequentemente, passasse a exigir testes de confiabilidade dos dispositivos de 

segurança conforme os padrões internacionais, entre os anos de 2015 e 2030 se evitariam 

34.000 mortes e 350.000 pessoas deixariam de ser gravemente feridas no trânsito 

brasileiro. 

 

3. Tecnologia da Frota do STCUP 

 

No que se refere à tecnologia dos ônibus que compõem a frota do STCUP, compete 

inicialmente explicitar que 100% estão de acordo com a Norma ABNT NBR 15.570, principal 

regramento a respeito da fabricação do ônibus no Brasil, bem como com a ABNT NBR 

14.022, que rege a acessibilidade dos veículos. 

            Para além do estipulado nestas normas, a SPTrans impõe às empresas operadoras 

do sistema algumas outras exigências. Todos os ônibus devem possuir dispositivo limitador 

de velocidade (mecanismo que faz com que a aceleração do veículo seja bloqueada a partir 

de 50km/h) e sistema bloqueio de porta, que impede que os veículos trafeguem com portas 

abertas. Sobre este mecanismo, constitui-se como fator de risco a possibilidade de ativação 

manual do sistema de abertura das portas com o veículo em movimento, o que exige 

fiscalização por parte do poder público. No ano de 2017, de 61.603 inspeções realizadas 

pela SPTrans, foram detectados 152 ônibus cujo sistema de bloqueio de porta estava 

inoperante. Nestes casos, a operadora é autuada e o veículo é retirado de circulação até 

que o problema seja resolvido. 

Destaca-se também a previsão do atual edital de licitação de que toda a frota passe 

a possuir câmeras, sistema de gravação e armazenamento por Circuito Fechado de TV 

(CFTV) para monitoramento, que contemple no mínimo as regiões do posto de comando, 

frontal externa ao veículo, salão de passageiros e posto de cobrança (catraca). As imagens 

produzidas serão uma das principais ferramentas de planejamento e controle da SPTrans, 

incentivando a direção defensiva por parte dos motoristas. Ademais, encontra-se em fase de 

teste de um novo sistema de câmeras que ofereça visão 360º ao motorista, auxiliando na 

sua capacidade de prevenção de acidentes e fortalecendo o grau de cobertura das imagens. 

          Também em fase de desenvolvimento, a SPTrans está trabalhando em um novo 

sistema de fixação para cadeira de rodas e cinto de segurança para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. O sistema permite que a cadeira seja ancorada em três 

pontos no piso por meio de um dispositivo de fixação e apoiada em um suporte lateral, 

juntamente com o cinto de três pontos para o usuário, fixado na estrutura lateral e no piso 

do veículo. O protótipo está em testes operacionais em veículos do sistema.  

Por fim, desde 2016 todos os novos ônibus maiores que 23 metros (chamados 

superarticulados) passaram a incluir suporte para travamento de bicicletas (1 por veículo). 

 

4. Sistemas de telemetria de caminhões (bloqueiam o caminhão) (a ser escrito na 

segunda fase) 

5. Bicicletas elétricas 
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As bicicletas elétricas são uma tendências mundial e o Brasil precisa estar preparado 

para recebê-las. A regulação de bicicletas elétricas, as “e-bikes” devem fazer uma clara 

distinção entre e-bikes lentas e rápidas. E-bikes lentas devem estar limitadas a 25 ou 30 

km/h, devem ter pedal assistido limitado a 250 ou 500 watts e ser tratadas como bicicletas. 

E-bikes que oferecem motores mais potentes que alcançam velocidades mais altas devem 

ser tratadas como motonetas, principalmente no que diz respeito à medidas de segurança. 

Em relação à legislação, deve-se exigir que as e-bikes que enquadram-se como motonetas 

possuem um design diferente das e-bikes lentas, para que sejam facilmente identificáveis de 

forma que os usuários da via não subestimem sua velocidade e que os agentes de trânsito 

possam fiscalizar de forma adequada. (OCDE/ITF 2018). 

 

 
Tabela 11 -  

Eixo VIII – Atendimento e Cuidado Pós Acidente 
  

1. SAMU: introdução 

 

 No âmbito do poder público municipal, o órgão responsável por realizar o 

atendimento de urgência pré-hospitalar quando da ocorrência de uma ocorrência com vítima 

é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), vinculado à Secretaria Municipal 

da Saúde (SMS). 

A instituição do serviço segue uma série de legislações federais, que define como 

nível pré-hospitalar móvel na área de urgência o atendimento que procura chegar 

precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde. A lei obriga que todos os 

entes federativos implantem um serviço de atendimento móvel de urgência. Para o 

adequado atendimento, a legislação vincula o serviço a uma Central de Regulação de 

Urgências e Emergências, por via telefônica, em sistema gratuito, tendo o número 192 como 

número nacional de urgências médicas.         

 

2. Fluxo de procedimentos do atendimento pós acidente 

 

 O atendimento de emergência se inicia quando a central 192 recebe uma ligação. A 

primeira ação do técnico de auxílio à regulação médica (TARM), que recebe o chamado, é a 

aplicação de um questionário de triagem. Enquanto dialoga com o cidadão, o TARM 

manipula o módulo de atendimento de um sistema informatizado, que utiliza o método de 

algoritmo de perguntas e respostas chamado Medical Priority Dispatch System, que 

classifica o chamado de acordo com a gravidade apresentada nas informações recebidas.  



100 

  Na abertura da ocorrência, o TARM localiza o endereço da chamada 

apontando-o manualmente no mapa, preenche os dados do chamador (nome e outras 

informações), tipifica a ocorrência, define a prioridade e realiza o encaminhamento para 

avaliação a equipe de Regulação Médica. Após a abertura do chamado, o sistema define 

automaticamente a região e o grupo de regulação médica responsável através da 

localização geográfica, bem como identifica ocorrências próximas de modo a apontar a 

possibilidade de duplicidade. O módulo de atendimento possui ainda mecanismo de 

identificação automática dos números chamadores, bem como mecanismo que busca 

classificar chamadas como trotes, enganos ou provenientes de outros municípios.  

O tempo médio de realização da triagem inicial é de 90 segundos. Porém, alguns 

desafios ainda precisam ser enfrentados, tais como a dificuldade de identificação do local 

pelo usuário, inconsistência do endereço fornecido, numerações de rua incongruentes, 

desconhecimento do entorno e o desconhecimento da importância do questionário de 

triagem inicial por parte dos cidadãos. Além disso, tendo em vista o avanço das novas 

tecnologias, com a existência de novos aplicativos voltados a atendimentos de emergência, 

existe espaço para modernização do processo.  

A utilização de uma classificação justa e que defina a prioridade do atendimento é 

um dos maiores desafios dos SAMUs em todo mundo, dada a subjetividade da informação 

recebida, via telefone, na sua maioria provinda de leigos. No Brasil, a classificação de risco 

das ocorrências segue lógica final definida pelo Ministério da Saúde, no Manual Regulação 

Médica das Urgências – Série A. Normas e Manuais Técnicos.  

As urgências são classificadas em quatro níveis, quais sejam:  

● nível 1: emergência ou urgência de prioridade absoluta, casos em que haja risco 

imediato de vida e/ou a existência de risco de perda funcional grave, imediato ou 

secundário; 

● nível 2: urgência de prioridade moderada, que compreende os casos em que há 

necessidade de atendimento médico, não necessariamente de imediato, mas dentro 

de poucas horas; 

● nível 3: urgência de prioridade baixa, casos em que há necessidade de uma 

avaliação médica, mas não há risco de vida ou de perda de funções, podendo 

aguardar várias horas; 

● nível 4: urgência de prioridade mínima, que compreende as situações em que o 

médico regulador pode proceder a conselhos por telefone, orientar sobre o uso de 

medicamentos, cuidados gerais e outros encaminhamentos. 

O Medical Priority Dispatch System, comparativamente à classificação do Ministério 

da Saúde, classifica as gravidades como segue:  

● nível 1, urgência de prioridade absoluta; 

● nível 2, urgência de prioridade alta; 

● nível 3, urgência de prioridade moderada; 

● nível 4 “bravo”, urgência de prioridade baixa; nível 4 “alp a”, urgência de prioridade 

mínima e 

● nível 5, não constitui urgência/emergência. 

      Uma vez realizada a triagem inicial, o chamado é encaminhado ao médico regulador, 

que, operando o módulo de despacho, analisa a ocorrência e efetua os encaminhamentos 

das equipes de campo. Nesse momento, o médico regulador pode alterar a priorização da 

ocorrência, cancelá-la ou autorizar o despacho da viatura.  

 Para realizar o encaminhamento, o médico regulador pode acessar alguns recursos, 

tais como: posicionamento das ambulâncias e equipes em tempo real, e através de 
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ferramenta de status de viatura, acompanhar o deslocamento e posicionamento das viaturas 

empenhadas (100% das viaturas possuem sistema AVL); mapa com a localização das 

unidades de saúde mais próximas da ocorrência e ferramenta para consulta de endereço e 

telefone de hospitais e unidades de saúde. O sistema permite ainda o gerenciamento e o 

acompanhamento do deslocamento das unidades em tempo real no mapa. Um dos gargalos 

do serviço referentes a este momento do processo é a falta de disponibilidade de hospitais 

para encaminhamento das vítimas. 

 Em maio de 2018, o SAMU conta com diárias de 24 horas com 36 médicos 

reguladores; 12 enfermeiros; 20 despachadores de rádio e 120 TARMs. 

Quanto aos níveis de Atendimento, O SAMU de São Paulo se utiliza de quatro tipos: 

O Suporte Avançado de Vida (SAV): unidade tripulada por três profissionais: um 

médico, um enfermeiro e um condutor de veículo de urgência.  

O Suporte Intermediário de Vida (SIV): unidade composta por um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e um condutor de veículo de emergência, que atuam sob a 

regulação médica, protocolos e com apoio de telemedicina. Com a presença de um 

enfermeiro nessa modalidade, alcança-se maior e melhor capacidade de avaliação do 

paciente com pouca incorporação tecnológica, realização segura de procedimentos e 

administração de medicamentos em situações restritas por protocolos.  

Suporte Básico de Vida (SBV), unidade tripulada por dois profissionais: um auxiliar 

de enfermagem e um condutor de veículo de emergência, que conta com equipamentos e 

materiais necessários à assistência às urgências pré-hospitalares. 

Unidade Rápida com Motocicletas (URAM), constituída por profissional de 

enfermagem, médicos ou socorrista, que conta com equipamentos e materiais necessários 

à assistência às urgências e emergências pré-hospitalares. 

As URAMs são hoje um ponto positivo da prestação do serviço, por conseguirem 

chegar ao local em menos tempo. Enquanto o tempo médio de chegada das ambulâncias 

para os casos de alta prioridade é de 16 minutos, o das motocicletas é 10 minutos. Além 

disso, o SAMU tem firmado junto ao Corpo de Bombeiros um convênio, para que estes 

efetuem a direção das motocicletas. 

Ademais, tem sido empreendida uma operação específica nas marginais Tietê e 

Pinheiros, nas quais motocicletas fazem constante ronda, diminuindo ainda mais o tempo de 

chegada ao local do acidente.  

No que se refere ao tráfego das ambulâncias e sua chegada ao local, constatam-se 

as seguintes dificuldades: perda de sinal nas periferias (tanto o sinal de rádio-comunicação, 

quanto o de telefonia móvel), dificultando a comunicação das equipes com a central; 

ausência de numeração de ruas ou numeração não sequencial; necessidade de atualização 

sistemática dos mapas utilizados; existência de regiões, cujo leito carroçável não comporta 

a ambulância; poucos semáforos inteligentes que se comunicam com as ambulâncias e não 

previsão legal de as ambulâncias trafegarem nos corredores de ônibus. 

Ademais, as ambulâncias enfrentam o problema do não oferecimento de passagem 

por parte dos cidadãos, às vezes devido ao receio receber multas de trânsito, às vezes pelo 

excesso de veículos, que impossibilita a abertura de espaço para passagem.  

Outro ponto de atenção diz respeito à necessidade de maior conhecimento dos 

condutores em relação ao território. Ainda que o SAMU procure regionalizar o funcionário 

em uma área de domínio, a necessidade de remanejamento para cobertura do serviço em 

regiões distintas provoca dificuldades àqueles que não dominam a nova região. 

 Uma vez que a equipe chegue ao local, o atendimento segue uma série de 

protocolos, para que então o paciente seja encaminhado ao hospital ou outra unidade de 
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saúde. Nesta última fase do atendimento pré-hospitalar, para além de fragilidades de 

infraestrutura de parte dos hospitais para realizar o acolhimento da vítima, verifica-se 

disparidade de receptividade entre as equipes de diferentes hospitais às ambulâncias, 

muitos os quais não têm a cultura de realizar o acolhimento adequado.  

 

Eixo IX - Educação e Capacitação 
 

1. Introdução: abordagem sobre as ações educacionais, de acordo com visão 

zero e sistemas seguros  

 

Apesar de a educação sobre segurança viária ser importante à segurança viária, são 

necessários alguns cuidados ao abordar o tema, especialmente no que se refere ao 

pensamento de que o comportamento dos indivíduos no trânsito é fruto exclusivo da 

educação pessoal do sujeito. A educação tem um importante potencial de transformação da 

cultura no longo prazo e a sociedade reconhece isso. No entanto, a abordagem baseada no 

foco excessivo sobre o indivíduo, ignorando que o comportamento individual é fruto de um 

conjunto de determinantes que criam estímulos e desestímulos aos comportamentos pode 

levar a ações educacionais infrutíferas e não condizentes com os princípios da visão zero e 

sistemas seguros.  

 

2. A Educação de trânsito no CTB 

  

Apesar do Código de Trânsito Brasileiro (Art. 76) prever a promoção da educação no 

trânsito na pré escola, no ensino fundamental e no ensino médio, instituindo que os órgãos 

do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação adotem currículos interdisciplinares e 

conteúdo programático sobre segurança no trânsito, o tema não é detalhado no CTB, 

tampouco em normas decorrentes. Consequentemente, há grande discricionariedade no 

que se refere à presença da educação de trânsito nas escolas. A base curricular do 

município, por exemplo, não contempla a educação para segurança viária.  

 

3. Regulamentação para cursos de formação de condutores (a ser escrito na 

segunda fase) 

4. Ações Educacionais promovidas pelos órgãos públicos 

 

  De acordo com o Art. 74, § 1º, do CTB, “é obrigatória a existência de coordenação 

educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. No 

município, as principais ações de educação promovidas são as descritas abaixo:  

 

a. Ações Educacionais promovidas pelo Centro de Treinamento e 

Educação de Trânsito da CET (CETET) 

 

i. Introdução 

 

 A CET, por meio do Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET), 

fundado em 1980, desenvolve ações educativas para públicos diversos (estudantes do 

ensino infantil à universidade, professores, condutores, terceira idade, pessoas com 
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deficiência e público em geral), através de metodologias apropriadas para cada segmento e 

voltadas ao estímulo à reflexão e à adoção de atitudes e comportamentos seguros e éticos, 

priorizando a mobilidade dos mais frágeis e a qualidade de vida dos cidadãos. A mobilidade 

urbana deve ser entendida de forma a integrar conceitos de cidadania, inclusão social, 

acessibilidade, segurança, meio ambiente, saúde pública, entre outros. Em seus múltiplos 

trabalhos, o CETET busca desenvolver suas ações para todos os tipos de público, com a 

utilização de recursos lúdicos, como a realização de jogos, peças de teatro, entre outros. 

De modo geral, apesar das inúmeras atividades empreendidas, verifica-se a 

necessidade de fortalecimento das ações de educação de trânsito, expandindo a 

capacidade operacional e fortalecendo o engajamento das comunidades, por meio de ações 

educativas conjuntas às intervenções físicas realizadas nos bairros. Ademais, percebe-se 

também a necessidade de promoção de reciclagem das equipes promotoras das atividades, 

capacitando-as nas novas tecnologias disponíveis e nos novos conceitos de segurança 

viária alicerçados na visão zero e sistema seguro. 

 

ii. Cursos Empreendidos pelo CETET 

 
Capacitação de condutores: palestras, cursos e treinamentos voltados ao público adulto 

habilitado (como motoristas, taxistas, motociclistas, motofretistas e ciclistas). Dentre os 

cursos, destacam-se os voltados aos motofretistas, pois o CETET é habilitado pelo 

DETRAN para ministrar esse curso no município de São Paulo, e o faz em caráter gratuito, 

sendo o curso obrigatório aos que desejam exercer profissionalmente esta atividade, em 

acordo com a Lei Federal 12.009/2009. Compete também destacar que, apesar da 

existência do curso, existem motofretistas que operam clandestinamente no município, o 

que exige atenção e permanente fiscalização por parte do poder público. Em 2017 o CETET 

capacitou 2.300 condutores, sendo 661 motofretistas, 896 motoristas, 653 motociclistas e 90 

ciclistas. 

Educação à distância: a educação a distância promovida pelo CETET treinou em 2017  

7.718 pessoas, com destaque aos cursos oferecidos a professores-multiplicadores da rede 

de ensino pública e particular, que atingiram 6.814 educadores. Os cursos voltados aos 

professores possuem carga horária de 20 horas, são homologados pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e são voltados especialmente aos três níveis do ensino 

básico: educação infantil, fundamental I e II. Tais cursos objetivam preparar o professor para 

tornar-se um multiplicador, dentro da unidade escolar em que atua e na comunidade do 

entorno, dos conceitos de mobilidade segura, cidadania, meio ambiente e demais assuntos 

correlatos à educação para a mobilidade segura e para o convívio em meio social urbano. 

Em relação a educação a distância, são dois os principais pontos de gargalo: as dificuldades 

de continuidade e renovação das plataformas digitais por meio das quais os cursos são 

ofertados, que devem ser contratadas por licitação pública, e a necessidade de atualização 

das equipes técnicas. 

Atividades presenciais para público escolar: o CETET oferece também as vivências de 

educação de trânsito, dezenas de diferentes tipos de atividades que são agendadas e 

realizadas diretamente nas unidades escolares. Em 2017, foram atendidas 44.489 crianças 

e adolescentes no total. 

Espaço Vivencial de Trânsito Unidade Fixa Caio Graco da Silva Prado (Barra Funda): o 

espaço possui uma equipe de educadores especializados que promovem atividades 

dirigidas ao público escolar, a partir dos 6 anos até 16 anos. O espaço conta com auditório, 
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sala digital, pista sinalizada, área de lanchonete e conta ainda com o uso de bicicletas e 

carrinhos elétricos. As atividades priorizam o pedestre e a conscientização para possíveis 

futuros motoristas. Em 2017, o espaço recebeu 7271 pessoas, sendo 6.958 crianças e 

adolescentes e 313 idosos e pessoas com deficiência. 

Ações de educação de trânsito em projetos especiais: trata-se da promoção de ações 

junto à comunidade do entorno de intervenções realizadas pela CET, como implantação de 

sinalização, alterações no viário, etc. Em 2017, foram realizadas atividades em áreas como 

MBoi Segura e dentro de outras ações da Diretoria de Operações e da Diretoria de 

Planejamento.  

 

b. Cursos Empreendidos pelo CPtran 

 

Programa Bem-te-vi: O Clube do Bem-Te-Vi, criado em 1990, é um programa educativo de 

trânsito coordenado e desenvolvido por Policiais Militares do Comando de Policiamento de 

Trânsito, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo 

(DETRAN SP), que tem a finalidade pedagógica de educar para o trânsito, crianças que se 

encontram matriculadas nos estabelecimentos de ensino fundamental localizados no Estado 

de São Paulo, em atendimento às solicitações das prefeituras municipais ou das próprias 

instituições de ensino. Desde a sua criação, 4.141 Escolas já foram visitadas, 47.291 

professores e 1.495.899 crianças foram atendidas pelo programa. 

Projeto Teatro de Fantoches - educando para o trânsito de uma maneira divertida: 

trata-se de um projeto socioeducativo, criado em 2010, direcionado para crianças 

matriculadas nas escolas das redes pública e privada de educação infantil e dos primeiros 

anos do ensino fundamental, com uma faixa etária entre 4 e 10 anos de idade. Tem por 

objetivo transmitir, de uma forma lúdica, através de um cenário de fantasia e com 

personagens caricatos, noções de como se comportar no trânsito para torná-lo mais seguro. 

Desde a sua criação, 905 escolas foram visitadas e 248.562 crianças atendidas. 

Operação Direção Segura Educativa: Ação iniciada em 2017, com o objetivo de percorrer 

bares e restaurantes da capital paulista com o objetivo de conscientizar e alertar os 

motoristas acerca dos riscos e das consequências de se misturar álcool e direção, por meio 

de uma abordagem educativa, que conta também com a distribuição de etilômetros 

descartáveis. Desde a sua criação, 243 estabelecimentos já foram visitados e mais de 7000 

motoristas já foram conscientizados.  

Ação Educativa Motociclista Seguro: ação iniciada de maio de 2018, por meio de uma 

parceria entre o CPTran e a CET, com o objetivo de conscientizar motociclistas sobre os 

riscos de se conduzir este tipo de veículo nas Marginais dos Rios Tietê e Pinheiros, 

consideradas as maiores e mais movimentadas vias urbanas do país, bem como da 

importância de se respeitar as leis de trânsito, em especial, não misturar álcool e direção, 

não ultrapassar os limites de velocidade e manter uma distância segura em relação aos 

demais veículos. Desde o início da ação, 126 motociclistas já foram conscientizados pela 

ação. 

Moto Check Up: evento institucional desenvolvido pela ABRACICLO (Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), em 

parceria com o CPTran e CET, direcionado à segurança, educação, avaliação e 

conscientização dos motociclistas acerca da importância da manutenção da sua motocicleta 

O evento avalia gratuitamente as condições mecânicas de 21 itens das motocicletas e 
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mostra, na prática, como deve ser a pilotagem segura e defensiva. Distribui brindes aos 

motociclistas participantes e entrega vales que possibilitam a troca completa de óleo de 

suas motocicletas em concessionárias locais. 

 

c. Amigos do SAMU 

 

Para minimizar o impacto dos trotes aplicados sobre a central 192, foi implementado 

o “Programa Amigos do SAMU” com o objetivo de sensibilizar as crianças e a comunidade 

escolar sobre a importância e os objetivos do SAMU, sua forma correta de utilização e os 

riscos do trote.   

Este programa foi colocado em prática pelo Núcleo de Educação em Urgência do 

SAMU 192 de São Paulo, através de seu corpo de instrutores e funcionários do próprio 

serviço. A atividade se inicia com uma conversa e tem como abordagem principal a 

realização de uma simulação de um atendimento feito pelo SAMU, feita no ambiente da 

própria escola e com a presença de uma ambulância real. Após a vivência, o instrutor fala 

sobre a importância do serviço, os riscos do trote e as consequências para todos: serviço e 

comunidade. De abril de 2008 até maio de 2018 foram atendidas aproximadamente 120.000 

crianças em escolas públicas e privadas. 

 

5. Capacitação profissional aos agentes públicos promotores da segurança viária 

na cidade 

  

A visão historicamente construída e predominante em São Paulo é a da prevalência 

do fluxo dos veículos automotores, em detrimento à segurança viária, paradigma que 

precisa ser revertido. Para isso, a promoção de capacitações específicas em segurança 

viária requerem fortalecimento, em especial as voltadas aos agentes públicos que trabalham 

cotidianamente na rua, tais como os agentes da CET, SPTrans, EMTU, CPTran e GCM, 

bem como os direcionados aos servidores que elaboram, aprovam e implementam projetos 

e obras viárias, de modo a garantir que estes sejam implementados em pleno acordo com 

as boas práticas de segurança viária.  

Como ponto de destaque positivo, compete mencionar o amplo conhecimento 

técnico a respeito da legislação de trânsito pelos agentes da CET, CPTran e GCM, bem 

como a alta especialização funcional destes corpos no que se refere às atividades de 

fiscalização ostensiva. 

Especificamente em relação às capacitações atualmente oferecidas aos principais 

servidores relacionados à segurança viária destacam-se: 

a. Agentes da CET 

 

O processo de capacitação dos agentes de trânsito da CET é composto por diversos 

módulos distribuídos em mais de 300 horas de treinamento. Esses módulos têm por objetivo 

preparar o agente para o exercício do seu papel profissional.  

ATIVIDADES MÓDULOS CARGA HORÁRIA 



106 

INTEGRAÇÃO 
CONHECENDO A CET 08H00 

O FATOR HUMANO NAS 

ORGANIZAÇÕES 08H00 

VISITA TÉCNICA 08H00 

  POSTURA E CONDUTA 

PROFISSIONAL 08H00 

CONHECENDO A ATIVIDADE 08H00 

CONHECIMENTOS OPERACIONAIS 16H00 

VISTORIA DE VIATURA 08H00 

GESTOS E APITOS 08H00 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 08H00 

BOLETIM DE ATIVIDADE DE CAMPO 12H00 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 04H00 

SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 08H00 

ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA COM 

VÍTIMA 16H00 

NOÇÕES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 06h00 

DIREÇÃO DEFENSIVA 18H00 

FORMAÇÃO DE AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO (CLASSE A) 36h00 

QUALIFICAÇ

ÃO  grupo 

específico 

TÉCNICAS DE PILOTAGEM COM 

SEGURANÇA 24H00 

PEDALAR COM SEGURANÇA 06H00 
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CARGA HORÁRIA TOTAL 
210h00 

Tabela 12 - Grade de capacitação do Agente de Trânsito I  

ATIVIDADES 

MÓDULOS 

CARGA 

HORÁRIA 

CAPACITAÇ

ÃO CONHECIMENTOS OPERACIONAIS/REMOÇÃO 18H00 

CONCEITOS DE SINALIZAÇÃO H/V E PM 12H00 

NOÇÕES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 12H00 

FISCALIZAÇÃO (CLASSE B) 24H00 

REMOÇÃO VISTORIA E CUSTÓDIA - RVC 06H00 

ATENDIMENTO À OCORRÊNCIAS COM PRODUTOS 

PERIGOSOS 

E SUPERDIMENSIONADA 24H00 

QUALIFICAÇ

ÃO  grupo 

específico 

OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO GUINCHO LEVE 12H00 

TOTAL CARGA HORÁRIA 108h00 

Tabela 13 - Grade de Capacitação do Agente de Trânsito II  

 

Para além do treinamento básico, em 2011 a CET desenvolveu um treinamento 

específico que contou com participação de todos os agentes de trânsito, que teve por 

objetivo criar uma cultura de respeito e proteção ao pedestre,  as maiores vítimas do 

trânsito. Em 2016, foi desenvolvido o treinamento “Fundamentos da Segurança Viária”, com 

carga horária de 6 horas e com o objetivo de aperfeiçoar e direcionar os agentes para uma 

atuação com foco na redução de mortos e feridos nas ruas da cidade. 

b. Técnicos de serviço de transporte da SPTrans 

 

Uma vez que dirigir faz parte do escopo do trabalho dos técnicos da SPTrans, todos 

recebem treinamento de direção defensiva. Ademais, em 2017, 100% destes servidores 

passaram por treinamento específico sobre a identificação de causas de acidentes, bem 

como sobre como realizar a orientação e segregamento do ambiente do acidente, de modo 

a evitar nova ocorrência. Além disso, o conteúdo dos treinamentos oferecidos aos 



108 

motoristas e cobradores do STCUP são também transmitidos aos técnicos da SPTrans, de 

modo que estes possam melhor exercer as atividades de fiscalização sobre as empresas.  

c. GCMs (a ser escrito na segunda fase) 

d. Policiais Militares do CPTRan  

 

É ofertado curso de especialização em trânsito urbano aos agentes das forças 

armadas e polícia militar. O curso tem o objetivo de capacitar o Policial Militar a 

desempenhar com proficiência as funções específicas de policiamento ostensivo de trânsito 

urbano, de acordo com os parâmetros legais e as modernas técnicas de policiamento e 

fiscalização de trânsito. Com uma carga horária de 188 horas-aulas, o curso aborda os 

seguintes temas em sua grade curricular: legislação de trânsito; segurança de trânsito; 

engenharia e operação de trânsito; técnica de policiamento de trânsito urbano; legislação e 

fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos; e estágio supervisionado. 

 

6. Capacitação dos motoristas do STCUP 

 

De acordo com a Pesquisa Satisfação dos Usuários com os Serviços de Transporte 

por Ônibus na Cidade de São Paulo de 2017, realizada pela SPTrans, os usuários do 

sistema de ônibus municipal atribuíram, em uma escala de 0 a 5, nota 3.4 ao quesito 

segurança na viagem (condução e velocidade), nota 3,5 para o quesito preparo dos 

cobradores e nota 3,4 para o quesito respeito para com idosos e deficientes. Ademais, do  

total de 35.428 reclamações recebidas pela SPTrans em 2017, 19.986, ou 56,41% 

referiram-se à tripulação, ou seja motoristas ou cobradores. 

Tais números revelam que, se por um lado os usuários não parecem muito 

insatisfeitos com a condução e postura dos motoristas e cobradores de ônibus, por outro 

não as consideram adequadas. 

     Diversas frentes são necessárias para a melhoria do quadro, começando pelos 

processos de seleção e de desenvolvimento da carreira dos motoristas. Quanto à seleção, 

os requisitos mínimos para que o profissional possa dirigir um ônibus do sistema público é a 

obtenção de CNH categoria D ou E (de acordo com o tipo de veículo) e mínimo de seis 

meses de experiência comprovada, porém não são incluídas exigências tais como se o perfil 

do profissional (características de personalidade, habilidades e outras competências) são 

compatíveis com as exigências do cargo (equilíbrio emocional, resistência à frustração, 

habilidade interpessoal para lidar com diferentes públicos, entre outras). Ao mesmo tempo, 

verifica-se a tendência de que os motoristas melhores capacitados sejam cooptados por 

outras empresas de transporte, pela conjunção de oferecimento de melhores salários e 

menores responsabilidades, o que aponta a fragilidade da carreira no sistema público de 

ônibus. Nesse sentido, apesar dos limites de intervenção do poder público municipal na 

carreira dos motoristas, uma vez que estes são funcionários privados das empresas 

operadoras, políticas de incentivo positivo a bons motoristas podem ser instituídos. 

     Ademais, faz-se necessário implantar a visão de que ser motorista de ônibus não se 

trata apenas de conduzir um veículo, mas de um conjunto de responsabilidades, como 

atendimento ao público e uso da tecnologia embarcada. 

A ausência desta visão, bem como outros problemas associados, é mais presente 

nos condutores do subsistema local de ônibus (as linhas menores, mais periféricas e que 

fazem a ligação interna dos bairros aos grandes eixos). No subsistema local, verifica-se que 
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a cultura da direção defensiva é mais frágil, bem como as estruturas de recursos humanos 

(RHs), o que aponta para a necessidade de melhoria da gestão das empresas na 

implantação da cultura de segurança viária e necessidade de fortalecimento das estruturas 

de RH. 

Frente a estes desafios, a principal ação municipal relativa ao tema é o Programa 

Viagem Segura, cujas principais ações são: (i) instituição de obrigatoriedade de treinamento 

de 40 horas para ingresso de motoristas, com matriz de conteúdo e reciclagem anual de 8 

horas, sendo 4 horas de revisão de conteúdo e 4 horas de dinâmica de resolução de 

problemas; (ii) reuniões mensais com os RHs das empresas, promovendo a formação de 

multiplicadores internos; e (iii) desenvolvimento de sistema de controle sobre os 

treinamentos realizados pelas empresas, de modo a suprir o principal gargalo atual, que é a 

capacidade de auditoria dos cursos por elas realizados.  

 

Eixo X - Comunicação 
 

O diagnóstico do eixo de Comunicação identificou oito pontos prioritários a serem 

trabalhados no Plano de Segurança Viária da cidade de São Paulo, a fim de adequar o 

município ao conceito de Visão Zero e Sistemas Seguros. 

 

1. Ressignificação do termo “acidente” 

 

 As ações de comunicação relacionadas à segurança viária passam pela própria 

discussão do termo “acidente de trânsito” e o que o caracteriza. De acordo com a 

NBR10697 de 06/198919, um acidente de trânsito, por definição, configura-se como "todo 

evento não premeditado de que resulte dano em veículo ou na sua carga e/ou lesões em 

pessoas e/ou animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias 

terrestres ou áreas abertas ao público". No âmbito internacional, a OMS (Organização 

Mundial da Saúde)20 e seus parceiros passaram a promover o conceito de que a palavra 

"acidente" não se aplica quando se refere ao trânsito, pois parte do princípio de que se trata 

de algo que aconteceu devido a um infortúnio, quando em realidade poderia ter sido evitado. 

Por isso, o termo road crash tem sido adotado em inglês. No Brasil, o debate em torno do 

tema ainda é pouco explorado pela mídia, sendo mais abordado por entidades da sociedade 

civil ligadas às vítimas e ONGs (Organizações Não-Governamentais).   

 

2. Campanhas de massa 

 

Campanhas de mídia de massa (OMS, 2016) podem desempenhar um papel 

importante nos programas de segurança no trânsito quando efetivamente combinadas com 

a legislação específica e fiscalização. Melhorar o comportamento dos usuários nas vias é 

fundamental para reduzir o número de mortos e feridos no trânsito e é, inclusive, um dos 

pilares do plano global para a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011–2020 da 

ONU. 

Os casos de sucesso internacionais sugerem um ciclo de desenvolvimento para as 

campanhas organizado em quatro fases: desenho do projeto e pesquisa, produção, 

                                                
19

 ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas)  
20

 World Health Day: Road safety is no accident! Disponível em 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/. Acesso em 19/06/2018  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/
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disseminação e avaliação. De acordo com a própria recomendação da ONU, as campanhas 

sozinhas não mudam comportamentos se forem produzidas isoladamente ou disseminadas 

de forma descontínua. Portanto, é importante desenvolvê-las em associação com outras 

medidas de prevenção e monitoramento rigoroso. Tal metodologia ainda não foi aplicada 

pela cidade de São Paulo.  

 

3. O olhar sobre os agentes de trânsito e a “indústria da multa” 

 

 Os agentes de fiscalização de trânsito cumprem papel essencial na proteção à vida, 

tendo em vista a inibição que geram sobre comportamentos arriscados. Porém, apesar da 

importante função, eles são vistos de forma negativa pela população em geral, por serem 

agentes autuadores de multas de trânsito. Exemplo claro deste quadro é a utilização 

cotidiana de termos pejorativos aos agentes da CET, como “marronzin o”, ou a ocorrência 

de agressões a estes servidores públicos. Tais situações apontam para a necessidade de 

difusão da importância da fiscalização para a segurança viária e para a redução do número 

de mortes. Dentro desta perspectiva, verifica-se a importância de os órgãos de fiscalização 

de trânsito analisarem e ressignificarem sua atuação, revendo suas marcas enquanto 

empresa (especialmente no caso da CET) e fortalecendo o foco de sua atuação. 

No mesmo sentido, é necessário esclarecer junto à população o papel da autuação 

das infrações de trânsito por meio dos radares, comumente associados a uma “ind stria da 

multa” utilizada pelas administrações p blicas para arrecadação junto ao contribuinte. Para 

isso, pode ajudar uma abordagem que explique a atuação desses equipamentos na coleta e 

análise de dados, para serem utilizados na melhoria da segurança viária da cidade (ex.: 

caso dos radares que mais multam na cidade).  

 

4. Cultura do álcool 

 

O consumo de bebidas alcoólicas na cultura ocidental é constantemente 

glamourizado na mídia, alimentado principalmente pela própria indústria. Segundo a OMS 

(OMS, 2017), o nível mundial de consumo em 2016 foi 6,4 litros de álcool puro por pessoa 

com 15 anos ou mais. No Brasil, a estimativa per capita foi de 8,9 litros no mesmo período. 

Os dados disponíveis indicam que a cobertura de tratamento para o álcool e transtornos por 

uso de drogas é inadequada, embora mais trabalho seja necessário para melhorar a 

medição dessa cobertura. Ainda assim, é clara a associação feita entre o ato de beber e 

dirigir e as consequências negativas que esse tipo de comportamento traz para a saúde 

pública.  

Internacionalmente, o uso de campanhas de comunicação de massa baseadas em 

evidências, assim como a divulgação dos malefícios do consumo exagerado de álcool por 

meio da imprensa, têm se mostrado bastante eficazes nas políticas públicas de redução de 

danos. 

 

5. Desconhecimento sobre os serviços de emergência 

 

 Outro ponto relevante relevante em relação à comunicação é o desconhecimento de 

parte da população paulistana em relação aos serviços de emergência prestados pelo 

SAMU. Destacam-se dois pontos principais: o desconhecimento e confusão em relação ao 

número da central de emergência 192 com as demais centrais (por exemplo, 190 da Polícia 
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Militar); e o desconhecimento sobre a relevância e benefícios que o questionário de triagem 

inicial trazem à prestação dos serviços. 

Além disso, por uma sensação de desconfiança da população em relação aos 

serviços públicos, muitas vezes a idoneidade do serviço do SAMU é questionada. Por 

exemplo, quando uma ambulância está a caminho do acidente, ou seja, ainda sem o 

paciente, é comum surgir a reclamação: "Vocês andam com a sirene ligada sem ninguém 

dentro". 

A sirene é utilizada em duas situações básicas: a primeira é a caminho da 

ocorrência, como forma de abrir rota com segurança em relação aos demais veículos 

automotores, para chegar ao local rapidamente e iniciar o atendimento. E, também, para 

realizar o transporte rápido do paciente atendido, caso haja necessidade de intervenção 

hospitalar imediata. 

Por conta dessas questões, é necessário que campanhas continuadas sobre os 

serviços prestados pelo SAMU sejam realizadas junto à população. 

 

 

6. Principais ações de comunicação 

 

No âmbito nacional, o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) estabelece em 

seu Art. 55 os temas e os cronogramas das campanhas que deverão ser promovidas por 

todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos 

referentes a férias escolares, feriados prolongados e Semana Nacional de Trânsito. 

A Secretaria de Mobilidade e Transportes do município de São Paulo concentra suas 

ações de comunicação para segurança no trânsito em dois principais períodos no ano: a 

campanha relacionada ao Movimento Maio Amarelo, no primeiro semestre, e a Semana da 

Mobilidade, que ocorre durante a Semana Nacional de Trânsito, entre 18 e 25 de setembro. 

Em ambos os casos, o objetivo é promover ações de educação e conscientização para a 

segurança o trânsito. Além disso, outras atividades de comunicação para divulgar o tema 

podem ser adotadas, de forma pontual, ao longo do calendário anual.   

 

 

7. Comunicação e utilização dos instrumentos de transparência 

 

 Um recurso de comunicação que ajuda a fomentar uma gestão mais transparente e 

aberta à sociedade é a abertura de dados governamentais, via web, pelo poder público. 

Além de ser benéfica para a própria administração, esse tipo de medida ajuda a fomentar21 

a pesquisa acadêmica, a inovação tecnológica e a geração de novos negócios.  

Os dados abertos de mobilidade urbana disponibilizados pela Prefeitura de São 

Paulo podem ser vistos na página do Mobilab (Laboratório de Inovação em Mobilidade da 

Prefeitura de São Paulo): http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosabertos/.   

 

 

8. Ação de Orientação de Travessia 

 

 Com o objetivo de orientar o comportamento nos cruzamentos mais críticos do 

                                                
21

Iniciativas de Governo Aberto da Secretaria Municipal de Educação. Disponível em  
http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/project/dados-abertos-da-educacao/. Acesso em 19/06/2018. 

http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/dadosabertos/
http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/project/dados-abertos-da-educacao/
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município de São Paulo, a PMSP elaborou uma ação de orientação de travessia em faixa de 

pedestre. Esta atividade deve ser realizada nos cruzamentos que apresentam altos índices 

de atropelamento e/ou locais com grande volume de pedestres. O objetivo da campanha é 

aumentar a atenção aos pedestres em cruzamentos e influenciar comportamentos mais 

seguros por todos os usuários da via. 

A Ação de Orientação de Travessias se viabiliza por meio do Programa Operação 

Trabalho, em que pessoas em situação de alta vulnerabilidade socioeconômica são 

capacitadas e atuam como orientadores de travessia. O projeto está sendo viabilizado por 

meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e a Secretaria 

Municipal de Trabalho e Empreendedorismo. 

 

Eixo XI - Dados 
  

1. Panorama 

 

A promoção de uma política de captura e processamento de dados - que garanta a 

sua qualidade para análise das condições de segurança viária - é um aspecto crítico para a 

promoção da segurança viária. A partir dela é possível obter informações valiosas sobre 

quem são os usuários mais vulneráveis, quais os locais críticos e quando ocorrem os 

períodos de maior risco de acidentes. As melhores práticas para sistemas de dados de 

segurança viárias incluem: 

● identificar todas as mortes e a maior parte dos ferimentos causados por acidente de 

trânsito; 

● fornecer detalhes sobre o veículo, usuário da via, e o ambiente viário, que permitam 

identificar causas e fatores contribuintes e desenhar contramedidas; 

● produzir informações de localização precisas e  

● fornecer informações em tempo hábil para subsidiar políticas públicas baseadas em 

evidência. 

São Paulo, como grande parte do Brasil, tem uma estrutura complexa de atores 

policiais e de gestão do tráfego, com diversas autoridades envolvidas no processo de 

resposta e registro de acidentes de trânsito. Diante dessa complexidade, a CET se 

concentra em monitorar os acidentes com vítimas feridas e fatais.  

Apesar de as várias instituições envolvidas na resposta aos acidentes de trânsito 

manterem registros eletrônicos, a falta de acordos formalizados e padronizações de formato 

resulta num processo manual moroso para extração dos dados e registros duplicados. 

A qualidade dos registros de mortalidade em São Paulo é acima da média brasileira, 

que recebeu uma avaliação “alta” em uma avaliação de sistemas nacionais de estatísticas 

vitais (MIKKELSEN, L; 2015).  

 

2. Principais Bases de Dados de acidentes 

 

a. CET 

 

A CET mantém duas bases de dados específicas a respeito da segurança viária,  

uma que trata dos acidentes que envolvem vítimas e outra para os que provocam 
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fatalidades. As bases formam o Sistema de Acidentes de Trânsito (SAT).  A fonte dos dados 

é o sistema Infocrim, gerido pela polícia civil, do qual a CET extrai manualmente 

informações a partir de arquivos HTML encaminhados mensalmente. Estas bases reúnem 

muitas das recomendações internacionais a respeito dos dados sobre segurança viária, tais 

como informações sobre o tipo de acidente, tipos de veículo envolvidos, tipo de via, dia, 

horário e informações sobre as pessoas envolvidas, como gênero e idade. Em relação à 

metodologia, o processo da CET segue os padrões internacionais sugeridos pela ONU, que 

consideram que o óbito foi decorrente do acidente viário se ocorrido em até 30 dias. 

Por outro lado, são ausentes informações sobre fatores de risco como uso do álcool, 

cinto de segurança, celular e capacete (motociclistas). Ademais, as informações constantes 

do Infocrim não são registradas em formato apropriado (as equipes da CET precisam ler 

texto corrido), e as coordenadas geográficas não estão disponíveis ao uso da empresa, que 

precisa realizar seu próprio georreferenciamento. Ademais, a base do Infocrim não alcança 

diversos acidentes que não prosseguem até a etapa de investigação criminal. Uma coleta 

mais completa dos dados requereria acesso a dados das múltiplas fontes de informação que 

alimentam o Infocrim, e os recursos para processar esses dados. 

Quanto à base de fatalidades, a companhia possui uma equipe que vai ao Instituto 

Médico Legal (IML) mensalmente para coletar dados a respeito das mortes decorrentes do 

trânsito, bem como os números do boletins de ocorrência relacionado (BO) (cerca de 800 

por mês). Eles relacionam o número do BO reportado pelo IML com as informações 

extraídas do Infocrim para identificar as mortes que foram decorrentes do trânsito. Este é 

um processo custoso e demorado, já que em média as equipes trabalham com 

aproximadamente 5000 BOs por mês para serem cruzados com aproximadamente 2000 

registros de acidentes. Informações sobre uso do álcool constam de outra base de dados 

gerida pelo IML, a qual não é disponibilizada à CET, sendo os acordos para acesso às 

informações pela CET não adequadamente formalizados. 

Em resumo, a situação atual relativa aos dados geridos pela CET tem como pontos 

fortes o estabelecimento de rotinas de coleta de dados e a larga quantidade de dados de 

boa qualidade e confiabilidade. Por outro lado, os sistemas de informação utilizados 

necessitam de atualização tecnológica, existe ainda uma defasagem temporal entre a 

ocorrência do acidente e a consolidação da informação disponibilizada de 3 meses e as 

bases de dados não são integradas e centralizadas no município, o que gera grande 

quantidade de trabalho e limites ao monitoramento das informações. 

b. INFOSIGA 

 

O INFOSIGA é o sistema de informações gerenciais dos acidentes de trânsito do 

Estado de São Paulo. É um banco de dados que reúne informações de acidentes de trânsito 

de diversas fontes, como Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. 

Trata-se de uma das principais iniciativas do Movimento Paulista de Segurança no 

Trânsito, instância do Governo do Estado de São Paulo. As informações são atualizadas 

mensalmente todo o dia 19, ou próximo dia útil, e contam com dados sobre perfil das vítimas 

e dos acidentes fatais nos 645 municípios.  

A metodologia é baseada nas fontes de informação da Secretaria de Segurança 

Pública (SSP) do Estado de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os dados 

referentes a óbitos são enviados mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública, 

obtidos por meio de extração do sistema Registro de Ocorrências (RDO) utilizado pela 
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Polícia Civil na elaboração de Boletins de Ocorrência em todo o estado. Esta é a fonte 

utilizada no INFOSIGA pois todos os óbitos em decorrência de acidente de trânsito devem 

ser registrados nesta base para possibilitar o enterro da vítima. Isso ajuda a garantir a 

completude e consistência da base.  

A metodologia INFOSIGA usa o critério epidemiológico, onde o acidente é 

considerado de trânsito se for estabelecido que é a causa raiz foi o acidente, ou seja, se não 

houvesse acontecido o acidente de trânsito a vítima não teria falecido. Dessa forma não são 

utilizados critérios temporais para a inclusão dos casos na base.  

Os boletins de ocorrência são analisados pela equipe do Movimento Paulista de 

Segurança no Trânsito, selecionando apenas os que foram identificados como sendo 

relativos a acidentes de trânsito. Estes são então tabulados e desta forma são obtidas as 

variáveis contidas nos relatórios do INFOSIGA-SP. O fluxo de análise e tabulação da base é 

o seguinte:  

  

 
 

 

 Entre os pontos fortes do sistema, destaca-se a coleta de dados em nível estadual 

(menor chance de subnotificação), o fluxo de dados online automatizado, a alimentação 

diária de BOs e o georreferenciamento dos dados. Por outro lado, as principais 

necessidades de melhoria são Inclusão de acidentes com vítimas feridas na base e a 

implantação da recomendação da OMS para consideração de óbitos até 30 dias após o 

ocorrido. 

 

 

3. Dados específicos de Saúde 

 

O município de São Paulo conta com cerca de 70 estabelecimentos de saúde que 

fazem parte do Sistema Único de Saúde, e os dados produzidos nesses estabelecimentos 

são padronizados e mantidos pelo Ministério da Saúde. Cerca de 55% da população da 

cidade é coberta exclusivamente pelo SUS, valor abaixo da média nacional de 75%,  o que 

torna os dados menos representativos da população municipal. 

Recentemente foi iniciado um trabalho para integração das bases de dados 

referentes a acidentes de trânsito das áreas de transporte e saúde, com os objetivos de: 

i. obter maior abrangência e completude das informações coletadas; 

ii. qualificação do grau de severidade das lesões; 
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iii. melhor entendimento das tendências temporais; 

iv. identificação de aglomerações por tipo de acidente e de vítima; 

v. estimativas dos custos dos acidentes de trânsito para o sistema de 

saúde; 

A base-referência para a integração é o SAT da CET, estabelecido a partir de 

registros policiais. As bases de dados envolvidas nesse trabalho pela parte da saúde são: 

b. SAMU 

 

O SAMU possui, dentro do seu cadastramento de ocorrências, uma classificação 

específica para acidentes de trânsito/transporte, que corresponde a aproximadamente 6% 

do número total de chamados atendidos. Dentre as informações coletadas estão a 

classificação de prioridade da ocorrência (um indicador indireto da gravidade do acidente), a 

localização e o estabelecimento de destino da vítima segundo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. 

c. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

 

O Sistema de base nacional dos dados sobre mortalidade, gerido pela Coordenação 

de Epidemiologia e Informação (CEINFO) e pelo Programa de Aprimoramento das 

Informações de Mortalidade no Município de São Paulo (PRO-AIM), contém as informações 

sobre todos os óbitos ocorridos no município de São Paulo, a partir do processamento das 

Declarações de Óbito. Um dos principais objetivos do sistema é subsidiar a elaboração e 

condução de políticas públicas em diversas áreas. 

d. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS) 

 

O Sistema de base nacional dos dados sobre as internações hospitalares, hospital-

dia e internação domiciliar realizados pelos estabelecimentos de saúde prestadores de 

serviço da rede do SUS, reúne as Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) nos 

estabelecimentos de saúde e prestadores de serviços para o SUS, com o objetivo de obter 

informações sobre os recursos destinados a cada hospital que integra a rede do SUS, bem 

como as principais causas de internação e procedimentos realizados. 

e. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS) 

 

O sistema de base nacional dos dados sobre os atendimentos ambulatoriais 

realizados pelos estabelecimentos de saúde prestadores de serviço da rede do SUS contém 

os procedimentos ambulatoriais executados por todos os estabelecimentos de saúde e 

prestadores de serviços para o SUS no município de São Paulo. O objetivo desse sistema é 

prover informações sobre capacidade operacional dos prestadores de serviço, orçamento e 

controle dos repasses dos recursos financeiros, custeio das unidades ambulatoriais e 

administração das atividades ambulatoriais.  
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f. Sistema de Informação para Vigilância de Violências e Acidentes 

(SIVVA) 

 

O Sistema de base municipal dos dados sobre notificação de casos suspeitos ou 

confirmados de violências e acidentes, gerida pela COVISA, contém todos os casos 

suspeitos e confirmados de violência e acidentes atendidos e ocorridos no Município de São 

Paulo, a partir das Fichas de Notificação de Casos Suspeitos ou Confirmados de Violências 

e Acidentes. 

 

 

4. Inquérito de Saúde – ISA Capital22 

 

O ISA Capital é uma pesquisa de saúde de natureza transversal e de base 

populacional, cuja realização é financiada pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 

(SMS-SP) e desenvolvida por equipe de pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública e 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FSP e FM/USP, Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – FCM/UNICAMP e Instituto da 

Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – IS/SES-SP.  

Seu objetivo é levantar aspectos da saúde não contidos nos sistemas rotineiros de 

informação do SUS. Sua última versão é de 2015, a qual apresenta estimativas de 

ocorrência de acidentes de trânsito, quedas e outros tipos de acidentes que aconteceram 

nos 12 meses que antecederam a entrevista, segundo variáveis socioeconômicas e 

demográficas e região de saúde. A pesquisa analisa as características destes acidentes, 

suas vítimas e suas consequências à saúde dos envolvidos.  

 

5. Dados de planejamento urbano  

 

Tendo em vista a relação íntima entre planejamento urbano, mobilidade e segurança 

viária, compete analisar as principais ferramentas e bases de dados disponíveis 

relacionadas a urbanismo e planejamento urbano. 

Na PMSP, a estrutura responsável pela organização e sistematização de grande 

parte das informações é a Coordenadoria de Produção e Análise de Informação 

(GEOINFO), que tem como principais atribuições compilar e processar dados cadastrais, 

demográficos, socioeconômicos e territoriais, oriundos de diversas secretarias municipais e 

de outras instituições, tais como IBGE, Fundação Seade e Ministério do Trabalho. Esses 

dados formam um acervo bastante diversificado sobre o município e, a partir dele, o 

GEOINFO elabora tabulações, cartografias, indicadores, análises e estudos que são 

divulgados por meio de publicações, como os Informes Urbanos, e por meio de três 

plataformas principais: GeoSampa, ObservaSampa e Infocidade. 

O GeoSampa é um portal que reúne informações detalhadas e georreferenciadas da 

cidade. Dentre o conteúdo disponível, destacam-se os dados sobre a infraestrutura de 

transporte no município, como a localização da rede cicloviária, das estações e eixos do 

sistema metroferroviário, além dos pontos, terminais, corredores, faixas exclusivas e linhas 

                                                
22

  ISA Capital. Disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_AC.pdf. Acesso 
em 19/06/2018 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_AC.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_AC.pdf
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do sistema municipal de transporte coletivo sobre pneus (ônibus). Também é possível 

consultar a localização dos logradouros, das quadras viárias, obras de arte, cruzamentos 

semaforizados, Zona Azul, bem como outras informações georreferenciadas de grande 

relevância para a temática da segurança viária. 

Uma das principais características do GeoSampa são os mecanismos de integração 

que permitem que os dados disponibilizados em mapa venham diretamente dos sistemas de 

origem. Dessa forma, é possível garantir a consistência do dado, sua atualização e a 

fidedignidade em relação à informação original, evitando assim a replicação das bases (o 

que certamente acaba causando divergência de informações). 

Ferramentas de pesquisa e análises avançadas permitem a interação do usuário 

com o sistema, realizando buscas específicas (logradouros, contribuintes, áreas públicas, 

etc.) e o cruzamento de dados num mesmo ambiente. 

O GeoSampa reúne ainda mapas históricos de São Paulo, imagens de satélite, 

fotografias aéreas, ortofotos, plantas, croquis e cartas antigas, como o mapeamento da 

cidade realizado no ano de 1930, o Sara Brasil. Todo seu conteúdo está disponível para 

consulta e download em formato aberto e também pode ser acessado via serviços web. 

O Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo (ObservaSampa) reúne mais 

de 320 indicadores, agrupados em 21 temas, que recobrem áreas de interesse diversos, 

como saúde, educação, meio ambiente, economia, finanças públicas, mobilidade, bem 

como indicadores específicos sobre políticas públicas municipais, como o Programa de 

Metas e o Plano Plurianual. O portal permite visualizar os indicadores em gráficos e mapas 

temáticos por distritos ou prefeituras regionais ou ainda fazer o download de todos os 

indicadores e variáveis disponíveis no site. O tema da mobilidade urbana apresenta 34 

indicadores, incluindo alguns relativos à infraestrutura implantada, qualidade dos serviços 

prestados, condições gerais e mortalidade no trânsito. 

Já o Infocidade coloca à disposição do público, de modo sintético, uma extensa 

compilação de informações sobre o Município e que podem ser consultadas, sobretudo, na 

forma de tabelas, mas também no formato de gráficos e mapas. São dezessete assuntos 

disponíveis, entre eles o transporte, o uso do solo urbano, o meio ambiente, a localização de 

favelas e os principais dados demográficos sobre a população paulistana. A temática de 

transporte apresenta uma série de dados gerais sobre o trânsito no município, compilados 

pelas Pesquisas Origem - Destino, desenvolvidas pelo METRÔ, bem como pelos Relatórios 

de Desempenho do Sistema Viário Principal, produzidos pela CET. 

O GEOINFO também coordena os trabalhos de padronização das bases de 

logradouros do município, integrando as informações viárias de diversos órgãos (CET, 

SPTRANS, SF, SMUL, etc.) em uma base de dados comum e compartilhada. A dificuldade 

atual consiste em agrupar as diversas bases de logradouros existentes oriundas de 

diferentes órgãos, que acabam por gerar retrabalho, além de arquivos incompletos e com 

muitas divergências. O Grupo de Trabalho sobre logradouros tem como objetivo uniformizar 

e atualizar a NBL (Nova Base de Logradouros), gerando um arquivo consistente, que atenda 

aos cidadãos e aos diversos órgãos municipais. Para tanto o grupo criou um fluxo de 

atualizações, onde os diversos órgãos sugerem modificações na NBL, que são discutidas 

em grupo e alimentam uma base única. 

Por fim, a GEOINFO  desenvolveu também uma metodologia para aferição da 

largura das calçadas e das vias no município. A partir do uso de ferramentas de 

geoprocessamento, calculou-se a extensão dos segmentos de logradouros e a área 

correspondente a cada via e calçada, excluindo-se a área interna das quadras. Com estes 
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dados e o uso de noções de geometria, foi possível aferir a largura média existente nas 

feições retangulares. 

  

6. Dados de fiscalização e segurança urbana 

 

As bases de dados relacionadas à fiscalização e segurança urbana são: 

a. Detecta 

 

É um sistema integrador de informações que realiza, com celeridade, a correlação 

dessas informações para auxiliar a tomada de decisões das polícias militar, civil e científica. 

O objetivo é auxiliar o trabalho policial em atividades operacionais e investigativas 

acessando diversos bancos de dados de diferentes instituições, correlacionando 

informações e imagens de locais, pessoas e veículos, promovendo ações policiais 

coordenadas. 

b. Infocrim 

 

É um dos principais sistemas de informações criminais da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e sua principal fonte de informação é a base de 

Boletins de Ocorrência (BO) e Termos Circunstanciados (TC) da Polícia Civil. Sua base de 

dados é atualizada todos os dias e um Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado 

estará disponível no dia subsequente a data em que foi registrado. 

c. Fotocrim 

 

Banco de dados criado pela Polícia Militar, responsável por armazenar fotos e 

informações de criminosos. A base informatizada conta com imagens de ex presidiários e 

informações que ajudam na identificação dessas pessoas, como locais que frequentam e 

relações que mantém com outras pessoas que passaram pelo sistema prisional.  

As fotos são tiradas de frente e de perfil. O acervo conta, inclusive, com imagens das 

cicatrizes e tatuagens dos criminosos registradas em diferentes ângulos. O material ajuda a 

polícia a conhecer a área de atuação de cada uma dessas pessoas. As pesquisas 

investigativas indicam o crime que cometeram e se agiram com parceiros.  

O Fotocrim também traz as descrições físicas dos detentos, como cor da pele e dos 

olhos e tipo de cabelo. As informações ajudam a polícia na localização de criminosos com a 

descrição fornecida por testemunhas e o local onde ocorreu o caso.  

d. Infoseg 

 

É um sistema que integra as diversas bases de dados das secretarias de segurança 

pública. Disponibiliza uma plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre 

indivíduos, veículos e armas. Será amplamente utilizado por agentes de segurança pública 
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como policiais civis, militares, federais, guardas municipais e membros de organismos de 

inteligência. 

 

e. Base de Dados radares (a ser escrito na segunda fase) 

 

7. Sistema de Ônibus (a ser escrito na segunda fase) 

 

 

8. Dados sobre a Pessoa com Deficiência 

 

No que se refere aos dados referentes à pessoa com deficiência, para além das 

informações contidas no CENSO, promovido pelo IBGE, a PMSP, assim como o Brasil e 

vários outros países, passa por um momento de transição. 

Isso se deve ao fato da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência trazerem como exigência a transição conceitual do 

modelo biomédico para o modelo biopsicosocial sobre pessoas com deficiência. 

As políticas públicas e respectivas bases de dados da PMSP estão em diferentes 

estágios nessa transição. Algumas se encontram no que seria a estaca zero, adotando 

apenas a CID como referência. Outras já estão mais próximas à abordagem da deficiência 

com resultado da interação com barreiras físicas e sociais. Mas nenhuma segue plenamente 

o modelo de avaliação e categorização proposto pela CIF  - que seria a ferramenta capaz de 

traduzir o modelo biopsicosial. 

A partir desta situação, a SMPED, por meio da iniciativa de estruturação 

Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência, vêm colocando esforços para alterar 

esta situação. 

O Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência tem como missão harmonizar 

as bases de dados municipais, inserindo o olhar biopsicosocial sobre a avaliação das 

pessoas com deficiência, além de atuar como repositório de dados, indicadores e 

informações sobre as pessoas com deficiência e  a rede de serviços municipais voltada ao 

atendimento deste população. 

  

9. Análise de dados como subsídio ao planejamento 

 

De modo geral, apesar das melhorias necessárias na qualidade e quantidade dos 

dados existentes sobre segurança viária, o município possui a possibilidade de se utilizar da 

gama de dados disponível para a identificação dos pontos críticos de acidentes, bem como 

suas causas, de modo a subsidiar a implementação de ações. Exemplo disso é a 

intervenção recém ocorrida na Estrada do M’ Boi Mirim. 

Diferentes órgãos têm diferentes modos de lidar com as informações disponíveis, 

bem como diferentes níveis de capacidade de intervenção. Pode-se dizer que atualmente o 

ponto mais crítico em relação ao uso dos dados para planejamento das ações acaba por 

recair não no uso dos dados em si, mas na capacidade de implantação de todas 

adequações necessárias.    

Atualmente a CET tem duas principais publicações dedicadas à análise de dados de 

modo a subsidiar o planejamento de políticas públicas e intervenções em segurança viária: 

o Relatório Anual de Acidentes e a Investigação de Acidentes de Trânsito. 
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O Relatório Anual tem como base os dados consolidados no Sistema de Acidentes 

de Trânsito (SAT) e é um documento que realiza as seguintes análises: compara os 

acidentes de trânsito com outras causas de morte no município, analisa as séries históricas 

de acidentes por tipo, veículo e severidade (vítimas feridas e fatais), organiza as 

distribuições temporais e espaciais das ocorrências, traça um perfil das vítimas por idade, 

gênero e tipo, define grupos de risco e taxas de mortalidade por número de habitantes e de 

veículos, calcula uma estimativa de custo dos acidentes e elenca pontos críticos na cidade. 

Já a SPTrans possui um Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT), 

descrito no diagnóstico do Eixo IV deste plano. O CPTran, por sua vez, realiza mensalmente 

a chamada Reunião de Análise Crítica (RAC), as quais analisam os acidentes ocorridos no 

mês anterior, a partir dos dados do INFOSIGA. Desta análise, é elaborado o Relatório de 

Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA) , que busca a identificação das causas do 

acidente. A partir do relatório, o CPTran, ou aciona o órgão competente à resolução do 

problema, ou altera sua própria atuação, intensificando a fiscalização nos pontos críticos. 

 

Capítulo 2D – diagnóstico-resumo: 

quantificação da situação atual (a ser 

escrito na segunda fase) 
  

Este último tópico consiste na adaptação de uma metodologia de elaboração de 

diagnóstico. Ele tem por objetivo explicitar o panorama geral da segurança viária do 

município, por meio de uma ferramenta que quantifica a situação atual de cada eixo em uma 

escala padronizada. Deste modo, ele torna possível a comparação entre eles, explicitando 

as esferas cuja configuração atual está mais distante do que seria considerado ideal, 

oferecendo maiores condições à administração pública de direcionar os esforços e recursos 

às áreas mais frágeis. 

A metodologia consiste na aplicação de um questionário, que estipula um conjunto 

de afirmações vinculadas a cada eixo, as quais delimitam a situação ótima relativa ao tema 

que trata. O respondente deve determinar o grau de concordância com a afirmação, 

escol endo uma das opções “discordo”; “discordo parcialmente”; “nem discordo, nem 

concordo”; “concordo parcialmente” e concordo”. A cada afirmação é atribuída uma nota de 

1 a 5, sendo 5 o valor referente à opção concordo (o que significa que naquele quesito o 

município encontra-se em situação ótima) e o valor 1 referente à opção discordo (que 

representa a realidade menos desejada do quesito analisado). Uma vez atribuídas as notas 

de cada eixo, estas são somadas e o valor resultante é dividido pela pontuação máxima que 

o município poderia obter caso todos os tópicos recebessem nota 5. Desta divisão, resulta 

um valor entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, melhor a situação do município no eixo 

analisado.         

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Publicações 

 



121 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil, 2017: Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2017. 

Bunn, F., T. Collier, C. Frost, K. Ker, I. Roberts, and R. Wentz. 2003.“Traffic calming for the 

prevention of road traffic injuries: systematic review and meta-analysis. Injury Prevention 9: 

200–204. 

 

Código da Estrada. Disponível em 
http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_201
4_versaoWEB.pdf. Acesso em 19/06/2018 
 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Relatório anual de trânsito 2017. 

Dados Estatísticos dos Acidentes de Trânsito com Vítimas Ocorridas no Município de São 

Paulo em 2017. Disponível em https://goo.gl/EgZn9N. Acesso em 18/06/2018 

 

Dumbaugh, E., and W. Li. 2011. 2011. Designing for the Safety of Pedestrians, Cyclists, and 

Motorists in Urban Environments. Journal of the American Planning Association 77 (1) 

 

Duduta, N., C. Adriazola, and D. Hidalgo. 2012. “Sustainable Transport Saves Lives: Road 

Safety.” Issue Brief. Washington, DC: World Resources Institute. 

 

EWING, R.; DUMBAUGH, E. The Built Environment and Traffic Safety A Review of Empirical 

Evidence. Journal of Planning Literature, v. 23, n. 4, 2009. 

 

Iniciativas de Governo Aberto da Secretaria Municipal de Educação. Disponível em  
http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/project/dados-abertos-da-educacao/. Acesso em 
19/06/2018. 
 

Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros no Município 

de São Paulo. Disponível em http://emissoes.energiaeambiente.org.br/graficos. Acesso em 

08/06/2018. 

 

Inquérito de Saúde da Capital (ISA Capital). Disponível em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2
015_AC.pdf. Acesso em 19/06/2018 
 
Mikkelsen, Lene et al. A global assessment of civil registration and vital statistics systems: 

monitoring data quality and progress. The Lancet , Volume 386 , Issue 10001. 
 

MUMFORD, L. The Sky Line: The Roaring Traffic’s Boom–II”, New Yorker, April 2nd, 1955. 

 

Pesquisa de Mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em 

http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/mobilidade-2012/relatorio-sintese-pesquisa-

mobilidade-2012.pdf. Acesso em 15/06/2018. 

 

OBELHEIRO, Marta. et al. O Desenho de Cidades Seguras. Publicação pela World 

Resources Institute (WRI) e EMBARQ; 2017. 

 

http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoWEB.pdf
http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoWEB.pdf
https://goo.gl/EgZn9N
http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/project/dados-abertos-da-educacao/
http://emissoes.energiaeambiente.org.br/graficos
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_AC.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_AC.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_AC.pdf
http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/mobilidade-2012/relatorio-sintese-pesquisa-mobilidade-2012.pdf
http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/mobilidade-2012/relatorio-sintese-pesquisa-mobilidade-2012.pdf


122 

OECD/ITF 2018. Cycling Safety | Summary and Conclusions | ITF Roundtable 168. 

Disponível em: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cycling-safety-roundtable-

summary.pdf. Acesso em 08/06/2018. 

 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Estatísticas mundiais de saúde 2017: 
Monitoramento da saúde para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Genebra, Suíça, 2017. 
 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório Global sobre o Estado da Segurança 

Viária.; Suíça, 2015. Disponível em: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189242/1/9789241565066_eng.pdf. Acesso em 

08/06/2018. 

 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Risk factors for road traffic injuries. Disponível em 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/roadsafety_training_man

ual_unit_2.pdf. Acesso em 19/06/2018. 

 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Road Safety Mass Media Campaigns: a Toolkit. 
Genebra, Suíça, 2016. 
 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Road traffic injury prevention: training manual; 

Suíça, 2006. Disponível em: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43271/9241546751_eng.pdf?sequence=1. 

Acesso em 08/06/2018. 

 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Resposta da OPAS/OMS. 2018. Disponível 

em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=2116:resposta-

da-opas-oms&Itemid=779. Acesso em 06/06/2018. 

 

Relatório Qualidade do Ar no Estado de São Paulo. Disponível em 

http://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2018/05/relatorio-qualidade-ar-

2017.pdf. Acesso em 08/06/2018. 

 

Redshaw, S. Dangerous Gender Performances: 'Hydraulic Masculinity' as a Norm for Young 

Male Drivers. 2006. 

 

Rosen, E., and U. Sander. 2009. “Pedestrian Fatality Risk as a Function of Car Impact 
Speed.” accident Analysis and Prevention 41. 
 
Rebounds Effects. Implications for Transport Planning. Disponível em: 
http://www.vtpi.org/tdm/tdm64.htm. Acesso em 18/06/2018  
 
Transportation Research Board (TRB). Managing Speed: Review of Current Practice 
for Setting and Enforcing Speed Limits. Washington, D.C.: National Academy Press, 1998. 
 

VICK, M. Danger of The Roads. Masculinity, the car, and safety. Youth Studies Australia 
v.22, n.1, 2003. 
 

World Health Day: Road safety is no accident! Disponível em 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/. Acesso em 19/06/2018  

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cycling-safety-roundtable-summary.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cycling-safety-roundtable-summary.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/roadsafety_training_manual_unit_2.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/roadsafety_training_manual_unit_2.pdf
http://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2018/05/relatorio-qualidade-ar-2017.pdf
http://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2018/05/relatorio-qualidade-ar-2017.pdf
http://www.vtpi.org/tdm/tdm64.htm
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/


123 

 
Legislação 

 

Federal 

Lei Federal nº 9.503/1997: Código de Trânsito Brasileiro 

Lei Federal nº 12.587/2012: Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)  

Lei Federal nº 13.146/15: Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 

Lei Federal  nº 13.022/2014: Estatuto das Guardas Municipais 

Lei Federal 12.009/2009: exercício das atividades dos profissionais em transportes de 

passageiros 

Lei Federal nº 10.233/2001: Criação da ANTT 

 

Estadual 

Lei Estadual nº 616/1974: Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Lei Estadual Complementar nº 914/2002: criação da ARTESP 

Lei Estadual nº 7.450 de 1991: criação da STM 

Lei Estadual nº 7.861/1992: autoriza a criação da CPTM 

Decreto Estadual nº 23.455/1985: cria os Conselhos de Segurança (CONSEG) 

 

 

Municipal 

Lei Municipal nº 16.050/2014: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE) 

Lei Municipal 16.402/2016: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) 

Lei Municipal nº 16.642/2017: Código de Obras e Edificações (COE) 

Lei Municipal 16.337/2015 e Decreto Municipal nº 36.071/1996: serviço ATENDE 

Lei Municipal nº 6.988/1996: autoriza a criação do Metrô 

Lei Municipal nº 8.394/1976: autoriza a criação da CET 

Lei Municipal nº 15.056/2009: autoriza a criação da SP Urbanismo 

Lei nº 15.056/2009: autoriza a criação da SP Obras 

Lei Municipal nº 13.396/2002: criação da SMSU 

Lei Municipal nº 14.659/2007: criação da SMPED 

Lei Municipal n° 15.442/2011: construção e manutenção de passeios 

Lei Municipal n° 13.293/2002: calçadas verdes 

Lei Municipal 14.488/2007: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito (FMDT) 

Lei nº 14.887/2009: Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(FEMA) 

Lei Municipal nº 15.150/2010: polos geradores de tráfego 

Lei Municipal nº 15.893/13: Operação Urbana Água Branca 

Lei Municipal nº 12.349/1997: Operação Urbana Centro 

Lei Municipal nº 10.072/1986: bancas de jornal 

Decreto Municipal nº 57.776/17: regulamenta o Código de Obras e Edificações (COE) 

Decreto Municipal nº 56.834/2016: Plano de Mobilidade de São Paulo 

Decreto Municipal 56.901/2016: regulamenta os Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) 

Decreto Municipal 56.981, e alterações: Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) 

Decreto Municipal nº 57.889/2017 e resolução CMUV/17/2017: compartilhamento de 

bicicletas 

Decreto Municipal nº 57.576/2017: criação da SMUL 

Decreto Municipal 57.627/2017: Comissão Permanente de Calçadas (CPC) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument


124 

Decreto Municipal nº 58.031/17: Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) 

Decreto Municipal 54.058/2013: Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT) 

Decretos Municipais 49.399/2008 e 51.877/2010: Fundo Municipal de Desenvolvimento de 

Trânsito (FMDT) 

Decreto Municipal 57.547/2016: Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) 

Decretos Municipais 52.153/2001 e 52.388/2001: Fundo Especial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (FEMA) 

Decreto Municipal nº 57.377/16: habitação de interesse popular (HIS) 

Decreto Municipal 55.790/14: ciclovias e ciclofaixas 

Decreto Municipal 56.901/2016: Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) 

Portarias 001/SMT/2018, 004/SMT/2018 e 013/SMT/2018: Comitê Permanente de 

Segurança Viária 

Portaria DSV 021/02: classificação das vias municipais 

 

Normas 

 

ABNT NBR 15.570 

ABNT NBR 10697 

ABNT NBR 14.022 

ABNT NBR 5101     

  

      

 

 

 

 

 

 


