
Engenharia 
de Segurança 
Viária

Transporte sustentável salva vidas



Através da promoção do transporte 

sustentável, a EMBARQ Brasil está 

trabalhando para reduzir a poluição, 

melhorar a saúde pública e criar 

espaços públicos urbanos seguros, 

acessíveis e atrativos.

Neste sentido, a inserção da segurança 

viária em projetos viários e de transporte  

é fundamental para o desenvolvimento 

de cidades sustentáveis. Esta ação 

aumenta a qualidade de vida nas áreas 

urbanas e protege a população frente 

a um dos principais problemas da 

atualidade: os acidentes de trânsito. 

Criando cidades 
melhores

Espaços públicos 
melhores

Atitudes melhores

Pessoas melhores

Cidades melhores



Via 6%

Veículo 2%

Todos 1%

Via e
condutor

19%

Condutor
e veículo

4%

Condutor
68%

Condutor 92% | Veículo 7% | Via 26%

Soluções de engenharia só 
contribuem para a redução 
de acidentes que envolvem 
fatores da via?

Não.
Em 26% dos casos um defeito da via foi 
um fator contribuinte. Mas, na maioria dos 
casos, um projeto melhor pode reduzir os 
acidentes causados por outros fatores.

Fatores que contribuem 
para acidentes de trânsito



Exemplo de um 
projeto de BRT antes 
de uma auditoria 
de segurança viária:

• O processo de auditoria de 
segurança viária envolve a 
avaliação sistemática do 
projeto proposto.

• O auditor identifica os 
problemas de segurança e 
propõe melhorias.



Problema: faixa no contrafluxo
Pode aumentar o risco de colisões frontais e atropelamento de pedestres

Recomendação: eliminar o contrafluxo
Pode reduzir o total de acidentes de 15% a 30%

Resultado

1



Problema: as faixas não são alinhadas
Pode forçar os motoristas a fazerem manobras arriscadas para 
permanecer na faixa

Recomendação: alinhar as faixas em ambos os lados da interseção
Pode reduzir a colisão de veículos em 10% ou mais

Resultado

2



Problema: a travessia de pedestres não é perpendicular a via
Isto aumenta a distância de travessia, colocando pedestres em risco

Recomendação: reduzir a distância de travessia para pedestres
Se a travessia for dois metros mais curta, os acidentes com pedestres 
podem ser reduzidos entre 10 – 15%

Resultado

3

Resultado



Problema: a travessia de pedestres não está bem sinalizada
Os motoristas podem não perceber a travessia de pedestres e adotar 
velocidades excessivas

Recomendação: travessias de pedestres mais visíveis e lombadas 
para redução de velocidade 
Lombadas suaves podem permitir a passagem de veículos a 50km/h e a sinaliza-
ção clara torna a travessia de pedestres mais visível e os motoristas mais atentos

Resultado

4



Problema: conversões à esquerda
Este é um dos movimentos mais perigosos para a segurança viária

Recomendação: Eliminar conversões à esquerda nas principais vias
Os veículos podem fazer conversões utilizando laços de quadra 
para chegar ao seu destino - eliminar conversões à esquerda nas 
interseções pode reduzir os acidentes em 30% ou mais

5

Resultado



Problema: as faixas do BRT não estão claramente marcadas
Os motoristas podem invadir as faixas do BRT intencionalmente ou não

Recomendação: as faixas do BRT devem ser marcadas claramente 
Os motoristas ficariam menos suscetíveis a invadir as faixas do BRT, 
reduzindo o risco de acidentes

Resultado

6



Problema: semáforos podem não estar visíveis quando se está 
muito próximo da interseção
Se os motoristas não podem ver claramente os semáforos, isto pode 
levar a mais acidentes

Recomendação: localizar os semáforos em pontos de boa visibilidade
A visibilidade clara dos semáforos pode reduzir o risco de acidentes

Resultado

7

Resultado



Problema: as faixas para bicicleta não estão claramente marcadas
Se os motoristas não sabem da existência da ciclovia, podem não ter 
consciência de que a via é compartilhada com ciclistas

Recomendação: melhor sinalização das ciclovias especialmente 
nas intersecções 
As vias com sinalização claras são mais seguras para todos os usuários

Resultado

8



Auditoria de segurança 
viária em projetos pode 
reduzir o número de 
acidentes em até 40%.

É muito mais barato 
fazer alterações no 
projeto do que corrigir 
infraestruturas já 
implementadas.

30 - 40% de 
redução nos 

acidentes



Construindo vias 
melhores

Prioridade para os veículos: falta de espaço 
para pedestres e ciclistas.

Prioridade para as pessoas!

Brasil

Colômbia



Transformando vias

Antes

Depois

Nova Iorque

Nova Iorque



A EMBARQ Brasil trabalha para reduzir a poluição, melhorar a saúde pública e criar espaços 

públicos urbanos seguros, acessíveis e atrativos. Integrante da Rede EMBARQ, a EMBARQ 

Brasil foi criada em 2005 com a missão de auxiliar governos e empresas, a partir de 

assessoria gratuita, no desenvolvimento e na implementação de soluções sustentáveis para os 

problemas de transporte e de mobilidade nas cidades brasileiras. A organização trabalha para 

tornar as cidades lugares melhores para morar, trabalhar e viver com bem-estar e alegria.

A EMBARQ Brasil atua de forma proativa, realizando auditorias que visam aumentar a 

segurança viária dos sistemas BRT em implantação. A partir de uma revisão detalhada dos 

projetos são feitas sugestões para reduzir o risco potencial de acidentes. Esta medida é uma 

das ações de maior benefício-custo, uma vez que o custo financeiro e social de uma alteração 

no projeto é mínimo, se comparado ao custo de uma intervenção reparadora ou ao das vidas 

que podem ser salvas quando um projeto viário é executado com os procedimentos técnicos 

corretos. 

 A pesquisa desenvolvida pela Rede EMBARQ sobre a relação entre segurança viária, sistemas 

BRT e corredores de ônibus busca entender a relação entre os acidentes de trânsito e a 

configuração física e operacional dos sistemas de transporte coletivo. Este projeto é parte de 

um esforço maior de investigação que envolve transporte sustentável e saúde pública, inclui 

a segurança viária, a poluição do ar e o transporte associado à atividade física. Os resultados 

do trabalho resultam em orientações detalhadas e instrumentos de avaliação para a melhor 

concepção de um sistema BRT. A atuação da Rede EMBARQ trilha um objetivo maior: a 

redução de mortes e feridos por acidentes de trânsito nas áreas urbanas. 

Mais do que uma intervenção pontual, a EMBARQ Brasil busca internalizar o conhecimento 

sobre a engenharia de segurança viária na equipe técnica das agências e secretarias de 

transporte. Através de cursos de capacitação, os técnicos são treinados em melhores práticas 

nacionais e internacionais, e têm a oportunidade de partilhar experiências com especialistas 

mundialmente renomados. Além do trabalho técnico desenvolvido, a EMBARQ Brasil vem 

trabalhando para que a engenharia de segurança viária ganhe destaque nas políticas públicas.



A Rede EMBARQ é um grupo internacional de organizações colaborativas e comprometidas em 
tornar as cidades do mundo melhores locais para se viver com sustentabilidade, segurança e 
qualidade de vida. Com foco em transporte e mobilidade urbana, o trabalho da EMBARQ tem 
impactos sociais, ambientais e econômicos. Desde 2002, quando criada a partir do Centro de 
Transporte Sustentável do Instituto de Recursos Mundiais (WRI), em Washington DC (EUA), a Rede 
tem crescido mundialmente. Hoje são cinco escritórios localizados no Brasil, Índia, México, Peru 
e Turquia.

Os escritórios da EMBARQ trabalham com autoridades locais de transporte para reduzir a poluição, 
melhorar a saúde pública e criar espaços públicos urbanos seguros, acessíveis e atrativos. A Rede 
conta com mais de 100 especialistas de campos variados: da arquitetura à gestão da qualidade do 
ar, da geografia ao jornalismo, da sociologia à engenharia civil e de transportes.

Ao catalisar e implementar soluções sustentáveis para os problemas da mobilidade urbana em 
cidades do mundo em desenvolvimento, a EMBARQ tem provado que o transporte sustentável gera 
oportunidades econômicas para negócios com visão de futuro e traz inúmeros benefícios sociais.  
 
A assessoria técnica da Rede EMBARQ envolve especialistas mundialmente reconhecidos e é 
oferecida aos governos e empresas sem ônus financeiro. A Rede EMBARQ atua com o objetivo de:

• Reduzir o consumo de combustíveis, a poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa; 
• Melhorar a saúde pública; 
• Melhorar a qualidade e a eficácia do transporte urbano; 
• Melhorar a acessibilidade, a segurança do trânsito e a segurança pública; 
• Melhorar a qualidade dos espaços públicos e o acesso aos benefícios da cidade para todas as 
classes sociais; 
• Aumentar a competitividade das cidades, reduzindo os custos das atividades econômicas, a 
partir da mobilidade urbana eficaz e do transporte público com qualidade e competência que 
possibilite um meio de transporte de excelência aos usuários; 
• Aumentar as possibilidades para as empresas de mobilidade sustentável.

Na área da segurança viária, a Rede EMBARQ atua a partir de auditorias prévias à consecução de 
projetos de transporte urbano das linhas de BRT (Bus Rapid Transit); realiza inspeções em vias já 
construídas e aponta soluções para o aprimoramento de sistemas de transporte; promove cursos 
de engenharia de segurança viária às agências e secretarias de transporte; desenvolve manuais 
técnicos para auxiliar o trabalho das municipalidades; auxilia no planejamento do transporte 
integrado; entre outras ações que promovam um transporte sustentável e seguro à população, 
reduzindo as mortes e os acidentes de trânsito – uma grande epidemia do Século XXI.   



A Fundação Bloomberg investe mundialmente em projetos de prevenção de mortes no trânsito 

pelo Bloomberg Philanthropies Global Road Safety Program. A Fundação apoia atividades que 

tenham como alvo salvar vidas e melhorar o transporte público em países de baixa e média 

renda. Baseada no relatório da Organização Mundial da Saúde, que aponta os acidentes de 

trânsito como uma epidemia de saúde pública responsável, até 2030, pela quinta causa de 

mortes e feridos, a Bloomberg Philanthropies Global Safety Program atua em países com altos 

índices de acidentes, que juntos representam quase metade (48%) das estatísticas mundiais 

de acidentes de trânsito.  

Entre as ações realizadas pela Bloomberg através da Rede EMBARQ, estão as auditorias e as 

inspeções de segurança viária, a capacitação de técnicos e a promoção da saúde pela adoção 

de atitudes sustentáveis no transporte. O suporte da Fundação Bloomberg possibilita maior 

atuação no apoio às cidades quanto ao planejamento e a implantação de um transporte mais 

seguro e sustentável, principalmente no que diz respeito aos sistemas BRT e a interação dos 

usuários com esses sistemas. 

As auditorias e inspeções, que contam com a participação de especialistas mundialmente 

renomados, podem reduzir em até 40% o número de mortes registradas no trânsito. São 

boas ideias e ações preventivas que fazem mais seguros o trânsito e o transporte público, que 

hoje resultam, em nível mundial, em mais de 1,2 milhão de mortes e mais de 50 milhões de 

feridos. 
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