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Utilizando conceitos da engenharia de tráfego para 

entender os fatos por trás das notícias 
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Vivemos em uma cultura de extremismo e de  

pós-verdades 

Esquerda 

 

Feminismo 

 

Corinthians 

 

Aumentar velocidade 

Direita 

 

Machismo 

 

Palmeiras 

 

Reduzir velocidade 

Esta apresentação tem o objetivo de mostrar ferramentas úteis para 

embasar um debate técnico, não político 
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O limite de velocidade nas vias urbanas de São 

Paulo: aumentar ou diminuir? 

Recomendado 

mundialmente pela OMS: 

velocidade máxima de 50 

km/h nas vias urbanas 
 

X 
 

Código de trânsito 

brasileiro define limites 

de 30, 40, 60 e 80 km/h, 

dependendo do tipo de 

via 
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Segurança 

A engenharia de tráfefo busca criar uma 

herarquização na utilização das vias 

MOBILIDADE: associada à capacidade dos 

indivíduos de se locomoverem de um ponto a outro 

Expressa Arterial Coletora Local 

Função principal: ACESSIBILIDADE 

Função principal: MOBILIDADE 

Capacidade (veículos/hora) Velocidade (km/hora) 

Como medir o desempenho de uma via expressa: 
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𝒇𝒍𝒖𝒙𝒐 = 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 ∙ 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 

A equação fundamental do tráfego relaciona a 

velocidade com a densidade de veículos 

O fluxo e a velocidade estão 

relacionados por meio do 

comportamento do motorista 

Dens. Veloc. 
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O comportamento do usuário pode ser influenciado por inúmeros fatores: 

Como se relaciona densidade e velocidade: como 

o usuário se comporta? 
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• Quantidade de interferências 

• Traçado da via 

• Limite de velocidade 

• Situação da pista (chuva) 

• Largura de cada faixa 

• Quantidade de faixas 

Fluxo livre 

Fluxo forçado: 

Congestionado 
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Os 22 veículos do vídeo igualmente espaçados 

deveriam manter uma velocidade constante de  

30 km/h 

Fonte: (1) 
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Limites de velocidade maiores aumentam o risco 

de colisão em uma via 

• A distância total de parada é maior: 

– Tempo total de reação (PIEV): velocidade considerada constante; 

– Ação do sistema de freio do veículo. 

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝐼𝐸𝑉 ∙ 𝑉 +
𝑉2

2𝑔𝑓
 

onde:  

v é a velocidade do veículo no instante em que o freio é acionado (m/s); 

g é a aceleração da gravidade (m/s²) e 

f é o coeficiente de atrito entre os pneus do veículo e o pavimento da via. 

PIEV: tempo total de reação 

60 km/h 80 km/h 100 km/h 

Campo de visão maior 
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Redução da taxa de acidentes: quanto tempo de 

congestionamento um acidente causa? 

Se, em um período em que a demanda está 

próxima da capacidade, uma faixa ficar 

interrompida por 15 minutos: 

 

O atraso causado é de 327 veículos∙horas 

Ou seja, equivalente a: 

327 veículos com 1 hora a mais de viagem 

4.000 veículos com 5 minutos a mais de viagem 

Velocidade do crescimento da fila... 

… e impacto total no “atraso” das viagens 

Dados com base em (2): 

Ex. da Av. 23 de Maio 
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A gravidade dos acidentes é menor com 

velocidades menores 

Mas o lugar do pedestre não era na via local? 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝑪𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 =
𝒎 ∙ 𝑽𝟐

𝟐
 

A energia cinética de um veículo com uma mesma massa aumenta 

exponencialmente com o aumento de velocidade 

onde:  

v é a velocidade ; 

m é a massa em movimento; 

Probabilidade de morte de atropelamento 

Fonte: (3) 
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Limites de velocidade mais altos permitem uma 

redução no tempo de viagem em períodos de 

demanda menor que a capacidade 

≈50% do percurso livre 100% do percurso livre 

Velocidade Tempo 
90 km/h 45 min 
70 km/h 47 min 

Velocidade Tempo 
90 km/h 16 min 
70 km/h 20 min 

Aumento de 29% no tempo de viagem Aumento de 5% no tempo de viagem 

16:00 da tarde 

11,9 km congestionados 

11,6 km de fluxo livre 

1:00 da madrugada 

Distância do percurso:  

23,5 km de fluxo livre 
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O debate técnico construtivo, com a utilização de dados divulgados pelos 

órgãos responsáveis deve ser retomado 

Conclusão: Impactos da redução do limite de 

velocidade: 

– Possível capacidade maior em função da maior estabilidade 

no fluxo; 

– Redução de acidentes: 

• Capacidade maior em função da taxa de acidentes por causa do 

atraso pelo gargalo formado; 

• Distância de frenagem maior e visibilidade menor; 

• A energia cinética de um objeto a uma velocidade maior cresce 

exponencialmente; aumenta o estrago no caso de acidente; 

– Tempo de viagem maior em períodos em que a demanda é 

menor que a capacidade; 
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