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ABRAMCET  E  DNIT  PROMOVEM FÓRUM 
EM BUSCA  DA  ESTRADA  SEGURA

AAbramcet e o DNIT (Departamen-
to Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes) organizaram em 

Brasília o Fórum Brasileiro de Segu-
rança nas Estradas, que aconteceu 
nos dias 25 e 26 de setembro. Este 
foi o primeiro grande evento promo-
vido no Brasil que reuniu um dos 
principais gestores de trânsito do 
país e as empresas que desenvolvem 
tecnologia para dar mais segurança 
à circulação de veículos, mercadorias 
e pessoas. Cerca de 250 convidados 
(superintendentes regionais do DNIT, 
empresários e corpo técnico que 
atua no trânsito) acompanharam as 
palestras.

Silvio Médici, presidente da Abram-
cet, e autoridades do DNIT fizeram a 
abertura do fórum, que  teve como 
objetivo discutir e apresentar as 
tecnologias disponíveis no mercado 

para monitoramento, fiscalização e 
segurança no trânsito.

Durante a abertura, as autoridades 
ressaltaram a importância de discutir, 
com os gestores do setor, conceitos 
de segurança no trânsito e soluções 
para minimizar os acidentes nas 
rodovias. Segundo Luiz Cláudio Vare-
jão, coordenador-geral de Operações 
Rodoviárias do DNIT, o fórum foi uma 
oportunidade de trazer para o DNIT 
as tecnologias existentes no mercado: 
“O nosso objetivo é reduzir ao máximo 
o número de acidentes nas estradas 
e o fórum  permitiu apresentar as 
tecnologias existentes para diminuir 
as estatísticas atuais”, afirmou.

Na avaliação de Médici, o assunto é 
de extrema relevância para o país, por 
se tratar de um tema complexo e que 
precisa de soluções práticas e urgen-
tes. Os sistemas inteligentes de moni-

toramento de velocidade, associados 
aos aspectos legais, a sinalização, a 
educação de trânsito e a diminuição 
do nível de estresse dos motoristas, 
são importantes ferramentas não só 
de gestão, mas também de fiscali-
zação. “Precisamos desmistificar o 
assunto para, finalmente, comprovar 
que a tecnologia, hoje, se converteu 
em segurança para motoristas, ciclis-
tas e pedestres”, enfatizou.

O presidente da Abramcet destacou 
ainda as prioridades da associação, 
que são assessorar, aprimorar e de-
senvolver o setor de transportes no 
Brasil, apresentando tecnologias exis-
tentes no mercado e incrementando 
os padrões de qualidade em benefício 
da sociedade.

Abertura do Fórum Brasileiro de Segurança nas Estradas, realizado no auditório da sede do DNIT
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Confira a íntegra das palestras em 
www.abramcet.com.br
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ExPEDIENTE

Com o objetivo de chamar a atenção 
para a situação drástica do trânsito 
no Brasil, o presidente da ABRA-

MCET - Engenharia de Trânsito, Sílvio 
Médici, destacou na palestra “Retrato 
do Trânsito no Brasil” as principais 
estatísticas de acidentes e o número de 
mortos nas rodovias brasileiras, além 
de apresentar pesquisas que mostram 
o que a sociedade pensa a respeito do 
assunto.

Para salientar o tamanho do proble-
ma que precisa ser equacionado, Mé-
dici mostrou que em 2005 morreram 
35.753 pessoas em acidentes de trân-
sito no Brasil, segundo levantamentos 
do Ministério da Saúde. Esses números 
se referem apenas às mortes no local. 
Destes, 85% eram homens e 45% ti-
nham entre 20 e 39 anos, ou seja, no 
auge de sua vida produtiva.

Embora não haja estimativas nacio-
nais que indiquem quanto desse total 
decorre de embriaguez, imprudên-
cia, excesso de velocidade, e outras 
causas, para o engenheiro, é urgente 
rever conceitos e estabelecer medidas 
que venham conscientizar motoristas, 
motociclistas, ciclistas e pedestres. “É 
preciso estabelecer uma política de 
segurança de trânsito que melhore a 
qualidade de vida dos usuários e con-
tribua para a redução de acidentes”, 
afirmou.

Médici lembrou que os acidentes 
com veículos nas estradas e suas con-
seqüências sociais custam ao Brasil R$ 
24,6 bilhões por ano. Cada acidente 
com feridos custa cerca de R$ 90 mil 
e, se houver vítimas fatais, esse valor 
pode chegar aos R$ 421 mil.

Para resolver o problema e tentar 
mudar essa realidade no país, a ABRA-
MCET tem se reunido constantemente 
com órgãos normativos e deliberativos 
de trânsito para estabelecer políticas e 

mudanças significativas no setor. Para 
tanto, Médici enfocou as pesquisas 
realizadas pela instituição e que culmi-
naram na elaboração de um trabalho 
com as soluções apresentadas pela 
sociedade para melhorar a qualidade 
de vida dos usuários das vias e contri-
buir com a redução dos acidentes de 
trânsito no país.

Dentre as pesquisas realizadas, 
destaca-se a que avaliou o que os 
brasileiros pensam sobre os rada-
res. Dos entrevistados, ao contrário 
do se esperava, 84% são favoráveis 
à instalação dos equipamentos de 
controle de velocidade e apenas 12% 
são contra. Com isso, a pesquisa pôde 
demonstrar que a instalação dos ra-
dares, acompanhada de um conjunto 
de medidas complementares como 
campanhas de educação e conscien-
tização da sociedade, pode reduzir 
a velocidade e diminuir o número de 
acidentes. Além disso, no estudo, 
46% dos entrevistados afirmaram 
acreditar que o índice de acidentes 
diminuiu após a instalação dos equi-
pamentos.

Durante a palestra, o presidente da 
ABRAMCET abordou ainda a inclusão 
de um novo segmento nas ativida-
des da associação: a sinalização. “A 
ABRAMCET hoje está mais comple-
ta. Podemos dizer que ela de fato 
representa a Engenharia de Trânsito 
no país. Além de desenvolvermos 
respostas tecnológicas para os pro-
blemas do trânsito, agora também 
somos capazes de indicar as melho-
res soluções em sinalização. E o mais 
interessante é que temos abrangên-
cia nacional, ou seja, as empresas 
associadas estão capacitadas para 
propor respostas que se adequem a 
cada tipo de região brasileira”, afir-
mou Médici.

ABRAMCET E O “RETRATO DO TRÂNSITO”
Presidente Silvio Médici apresenta estudos aos convidados do fórum
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Silvio Médici durante sua palestra na abertura do fórum
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Oque se espera de uma estrada 
segura? Esse foi o tema da 
primeira palestra do seminá-

rio, ministrada pelo coordenador-
geral de Operações Rodoviárias 
do DNIT, Luiz Cláudio Varejão. A 
apresentação destacou os princi-
pais programas de segurança viá-
ria desenvolvidos pela Autarquia.

 Varejão lembrou que o DNIT, 
como órgão responsável pela 
administração de 56.660 qui-
lômetros de rodovias federais, 
tem ampliado os investimentos 
na área com o objetivo não só de 
gerenciar o tráfego e reduzir os 
índices de acidentes, mas tam-
bém de manter as boas condições 
da sinalização e a implantação 
de campanhas educativas. Até 
2010, o Governo Federal pretende 
aplicar cerca de R$ 1,8 bilhão nos 
programas de segurança e manu-
tenção do pavimento.

 Segundo levantamento da Polí-
cia Rodoviária Federal, entre 2004 
e 2007 houve aumento de mais 
de 14% no número de acidentes 
nas rodovias federais brasileiras. 
No último ano, ocorreram quase 
129 mil acidentes, com 6.950 
mortes, o que gera custos de R$ 
8,3 bilhões por ano.

 Para o coordenador, existem 
alguns vetores importantes que 
contribuem com a elevada ocorrência 
de acidentes no país. Entre eles, desta-
cam-se: as condições operacionais dos 
veículos, o comportamento do con-
dutor, as condições das rodovias e da 
sinalização e a fragilidade no controle 
legal. “É necessária uma intervenção 
abrangente do Governo Federal, que 
somada aos esforços e a fiscalização 
permanente dos Estados e municípios, 
surta os efeitos necessários à redução 
dos acidentes”, avaliou.

 Baseado nesses dados, o DNIT apre-
sentou um programa, desenvolvido em 
parceria com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), que tem o objeti-
vo de mapear as informações sobre aci-
dentes nas rodovias do Estado e aplicar 
metodologias que permitam a análise, 
o diagnóstico de segmentos críticos e 
a busca de soluções para o problema. 
Com isso, o DNIT espera que seja pos-
sível estabelecer as principais causas, 
tipos de acidentes, hora e local exato de 
maior número de ocorrências para cada 
um dos segmentos analisados.

Paralelamente, Varejão afirmou 
que o DNIT pretende ampliar, para 
todos os Estados brasileiros, o Pro-
jeto Escola Piloto de Educação no 
Trânsito. A iniciativa, também em 
convênio com a UFSC, teve início em 
2006. A meta era implementar um 
programa de educação no trânsito 
abrangente e eficaz, que permitisse 
capacitar professores, envolver alu-
nos, familiares e a comunidade no 
levantamento de necessidades e na 
resolução dos problemas. Desenvol-
vido em quatro escolas públicas de 
Santa Catarina, o programa agora 
servirá como piloto e será implan-
tado progressivamente nas escolas 
públicas de todo o país.

Também foi apresentado ao público 
o Serviço de Atendimento ao Usuário 
(SAU), projeto que inclui sistemas 
de comunicação e a coordenação de 
ações de resgate. O objetivo é ofere-
cer ao usuário das rodovias federais 
auxílio rápido em caso de emergência, 
prestando gratuitamente serviços de 
guincho, atendimento de primeiros 

socorros, além de inspeções roti-
neiras de tráfego para identificar e 
atender ocorrências na pista. O ser-
viço piloto está em funcionamento 
nas BR’s 040, 060 e 153, no Distrito 
Federal e em Goiás.

Além disso, o coordenador de 
Operações Rodoviárias do DNIT deu 
destaque a outros programas desen-
volvidos pelo Governo Federal, como 
o Programa de Sinalização das Ro-
dovias Federais (Prosinal), que visa 
garantir condições de segurança, 
com a implantação e manutenção da 
sinalização horizontal e vertical; o 
Programa de Controle de Velocidade, 
que tem o objetivo de assegurar que 
as velocidades sejam desenvolvidas 
dentro dos limites regulamentados, 
por meio da implantação de 1.130 
lombadas eletrônicas, 1.100 radares 
fixos e 466 equipamentos de controle 
de avanço de sinal; e o Programa 
Nacional de Pesagem, que controla 
o excesso de peso dos veículos para 
a preservar a integridade da malha 
rodoviária federal.

DNIT MOSTRA SEUS PROGRAMAS
Governo Federal aplicará R$ 1,8 bi até 2010 em segurança e manutenção do pavimento

Luiz Claudio Varejão, coordenador de Operações, apresenta ações do órgão para diminuir acidentes
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OBrasil precisa focar as ações de 
combate e prevenção de acidentes 
de trânsito, principalmente, nas 

ocorrências com mortes. Essa foi a 
mensagem da palestra “Estrada Segura 
e Redução de Acidentes”, do engenhei-
ro e consultor de trânsito do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Philip Gold.

“Como não é possível reduzir o nú-
mero de acidentes a zero, é preciso 
diminuir significativamente as mortes, 
com a implantação de políticas e ações 
de trânsito”, destacou Gold.

Uma das idéias defendidas por ele é 
que o trânsito, para ser seguro, deve ter 
uma ordem de prioridades. Em primei-
ro lugar, tem que se falar em trânsito 
sem morte, em seguida, de trânsito 
sem lesões permanentes. Logo após, 
trânsito sem lesões em geral, trânsito 
sem danos materiais e, por último, 
trânsito sem estresse.

Para que uma via ainda seja segura, 
ela deve seguir alguns padrões, como 
projeto, construção, operação e con-
trole, monitoramento, manutenção e 

melhorias. Hoje, há um crescimento 
desordenado das cidades em todo o 
mundo, e, sem o planejamento e con-
trole adequados, é impossível solucio-
nar problemas de segurança viária, o 

que afeta diretamente o crescimento 
do número de acidentes, acredita o 
consultor.

De acordo com Gold, existem dife-
rentes perfis, características e tipos de 
acidentes. Segundo dados levantados 

pelo especialista, 5% dos acidentes 
em rodovias federais são fatais, 33% 
têm lesões não fatais e 62% causam 
somente danos materiais.

Na avaliação dele, é preciso ter um 
nível aceitável de acidentes inevitáveis, 
ou seja, como não é real que esse nú-
mero se iguale à zero, é necessário, 
pelo menos, que seja diminuído ao 
máximo. Além disso, ele defendeu uma 
estratégia focada na quantidade de 
mortos e de feridos e não no número 
de acidentes. Para ele, a redução de 
mortos e feridos em acidentes de 
trânsito deve ser contínua, para que, 
aí sim, sejam alcançados níveis acei-
táveis e próximos à zero. “Estamos 
falando de medidas simples, como o 
uso de cinto de segurança, encosto 
de cabeças, barreiras, lombadas e 
radares eletrônicos, boas condições 
de trafegabilidade das vias e baixos 
níveis de estresse do motorista. Só 
assim poderemos falar em redução 
de acidentes e, consequentemente, na 
redução da gravidade das lesões e até 
do número de mortes”, afirmou.

REDUÇÃO DE  MORTES  É  A  META
Para Philip Gold, consultor do BID, o trânsito seguro precisa eliminar acidentes com óbitos

A palestra “ITS, Sistemas Inteligen-
tes”, apresentada pelo engenheiro e 
professor da Universidade Mackenzie 
Dalmar Faria, teve como proposta 
mostrar os benefícios na aplicação 
dos sistemas inteligentes às áreas de 
tráfego e transportes.

Segundo Faria, a evolução tecnológi-
ca dos últimos anos tem possibilitado 
a modernização desses sistemas e 
facilitado, economicamente, aplicação 
cada vez mais sofisticada dessa ferra-
menta. Além disso, ajudou a simplificar 
e agilizar os processos de tomada de 
decisão dos gestores.

Para a aplicação dos ITS são neces-
sários projetos para sua estruturação, 
de forma a otimizar recursos, com 
gestão integrada da coleta de dados. 
Para tanto o conceito de Gestão Inte-
grada ou Centros de Controle tem como 
premissa básica o compartilhamento 
de informações e dados coletados ou 
gerados pelos sistemas componentes 
de um ou mais centros de controle, 
nos diversos níveis de atuação –local, 
setorial, regional ou nacional – para a 
tomada de decisão rápida e precisa. 
De acordo com Dalmar “a gestão de 

integração da informação é fundamen-
tal para automação de dados, o que 
facilita a unificação de processos”, 
afirma.

No caso dos sistemas de gestão 
do tráfego, os equipamentos monito-
ram vias e veículos, coletam dados e 
produzem informações para ajudar a 
decidir as ações operacionais. Também 
utilizam os recursos dos sistemas para 
implementar melhorias na segurança e 
fluidez das vias e transmitem aos usu-
ários informações sobre as condições 
do percurso por meio de tecnologias 
variadas, objetivando a racionalização 
e conforto dos deslocamentos.

Como explicou Faria, os sistemas 
ITS também podem ser aplicados de 
forma eficientes em relação a gestão de 
acidentes. O objetivo desta ferramenta 
é minimizar os efeitos dos entraves no 
trânsito, causados pelos acidentes, 
reduzindo os tempos de detecção e 
de atendimento e, portanto, reduzindo 
o tempo para que o tráfego volte às 
condições normais.

Atualmente, no Brasil, somente cer-
ca de 12 mil quilômetros de rodovias 
concessionadas, têm o emprego de 

aplicação ITS para apoio à operação. 
O compartilhamento automatizado de 
informações entre centros de controle 
operacionais de trânsito praticamente 
inexiste. A gestão integrada é realizada 
na grande maioria dos casos por tele-
fone, onde o processo de entendimento 
da comunicação muitas vezes não é 
claro, dessa forma o risco de serem 
tomadas decisões incorretas é alto.

SISTEMAS ITS PERMITEM MELHOR ATENDIMENTO
Segundo o professor Dalmar Faria, os centros de controle proporcionam ao gestor de trânsito agilidade nas decisões

Fotos Cláudio Basílio/Vacom

Philip Gold, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Dalmar Faria: sistemas de detecção e de atendimento reduzem tempo 
para que o tráfego volte às condições normais após acidentes
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Conhecer a diversidade climática de 
cada região do país e explorar as 
características técnicas dos ma-

terias que estão sendo utilizados são 
dois bons pontos de partida para não 
errar na construção de uma estrada, 
segundo o consultor Hélio Moreira, que 
apresentou a palestra “Os Materiais de 
Sinalização Frente às Novas Tecnologias 
de Pavimento”.

“Com tamanha diversidade climática, 
podemos usar no Brasil todos os tipos 
de materiais existentes para executar 
um projeto de sinalização horizontal. O 
que não pode ser feito é usar o mesmo 
projeto para rodovias do Nordeste e do 
Sul, mas, o ponto fundamental é o tipo 
de pavimento usado na construção da 
rodovia”, definiu Moreira.

Na opinião do especialista, com exten-
são territorial acima dos de 8,5 milhões 
de km², o Brasil não possui uma malha 
rodoviária muito grande, principalmente 

se comparada a outros países. Consi-
derando apenas as rodovias federais, 
esta malha tem pouco mais de 60 mil 
quilômetros. Segundo o Plano Nacional 
de Viação (PNV), de 2007, existem ainda 
13.604 quilômetros de rodovias federais 
não pavimentadas e outros 20.471 qui-
lômetros de vias planejadas.

Mesmo listando as malhas estadu-
ais e municipais, o país não tem um 
quadro significativo, segundo Moreira, 
que acredita que o país tem muito que 
crescer neste aspecto. “Considerando 
que nenhuma via pode ser entregue 
ao tráfego sem a devida sinalização, 
precisamos estar preparados, e muito 
bem capacitados para fazermos o nosso 
trabalho”, afirmou Moreira.

Com essas premissas, Moreira dis-
correu sobre os novos materiais usados 
na sinalização viária. Segundo ele, 
as introduções tecnológicas na área 
de pavimentação, com o intuito de 

melhorar a segurança do usuário, têm 
representado um grande desafio aos 
produtores de materiais, que mantêm 
constantes pesquisas para adequação 
dos produtos a serem empregados na 
sinalização, e enfim obter o melhor 
custo/benefício.

A norma brasileira da ABNT (NBR 
11.170) define os pavimentos Rígido e 
Flexível a serem utilizados nas rodovias 
brasileiras A evolução tecnológica dos 
dois pavimentos se concentraram no 
modo construtivo, proporcionando au-
mento da vida útil, melhoria do atrito, 
aproveitamento de resíduos, diminuição 
de ruído; excelente nível de conforto e 
um bom custo/benefício.

Nos dois tipos de pavimento, diversos 
materiais podem ser empregados na 
execução da sinalização horizontal. A 
escolha do material mais apropriado 
para cada situação deve se basear 
na natureza do projeto (provisório ou 

permanente), o estado de conservação 
do pavimento, volume médio diário da 
pista, a natureza do tráfego e condições 
ambientais. É preciso considerar fatores 
como a geometria da via, a composição 
do tráfego, a largura da faixa de rola-
mento, o tipo da demarcação e a vida 
útil esperada.

De acordo com Moreira, para propor-
cionar melhor visibilidade noturna, a 
sinalização horizontal deve ser sempre 
retrorrefletiva. Todo material que não 
produza tal efeito deve ser evitado. 
Hélio Moreira relatou que um material 
usado em vários tipos de pavimento, 
com resultados muito positivos, é a 
tinta à base de água. Segundo ele, 
este material apresenta facilidade de 
aplicação, secagem rápida, baixo teor 
de compostos orgânicos voláteis (VOC), 
maior durabilidade, não é inflamável, 
minimiza custos e riscos, além de ter 
boa visibilidade diurna e noturna.

NOVOS PAV IMENTOS,  NOVA  S INAL IZAÇÃO
É preciso conhecer o tipo de pavimento e entender o que se espera do produto escolhido

Cláudio Basílio/Vacom

Hélio Moreira, superintendente do CB-16, falou sobre novos materiais e apresentou a estrutura da ABNT

O Comitê Brasileiro de Transporte e Tráfego 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), o CB-16, tem papel fundamental na 
elaboração de normas de segurança a serem 
seguidas pelos projetos de engenharia. Criado 
na década de 1970, para suprir a demanda 
do segmento rodoviário, atualmente se dedi-
ca exclusivamente a normatizar a operação 
de rodovias. Durante a palestra “Atuação 
da ABNT na Normatização Brasileira de 
Transporte e Tráfego”, o superintendente do 
Comitê, Hélio Moreira, explicou o processo de 
elaboração de normas, a atuação da ABNT e 
os objetivos do CB-16.

As normas são regras, diretrizes que 
resultam de um processo de consenso es-
tabelecido por um organismo reconhecido, 
onde todas as partes interessadas no assunto 
podem e devem contribuir. Entre as áreas de 
atuação do comitê, estão o transporte de 
cargas e de passageiros, a sinalização viária, 
o comportamento do usuário, o planejamento, 
a pesquisa e a terminologia. Os participantes 
das comissões de estudo são transportado-
res, institutos de pesquisa, Ministério Público, 
órgãos de governo, associações, fabricantes e 
distribuidores. Há 38 empresas conveniadas 
à instituição, além do Inmetro.

A eficiência desse tipo de regra se baseia 
no atendimento de necessidades reais da 
população. Isso quer dizer que a solução 
para o problema deve ser aceitável, ter uma 
aplicação prática e possível. Isso só é possível 
com a contribuição das partes interessadas e 
com a atualização constante. Essa foi uma das 
questões debatidas durante o fórum.

Os órgãos do governo –em especial o 
DNIT– têm dificuldade em manter as normas 
atualizadas. Isso é causado pela escassez 
de recursos, de tecnologia e até de pessoal 
especializado. Moreira lembrou que a ABNT 
tem uma estrutura capaz de atualizar cons-
tantemente as regras, e defendeu a utilização 
das regras do CB-16 em projetos rodoviários. 
“Se comprovado num processo judicial dano 
material ou físico decorrente de uma norma 
desatualizada, a vítima pode obter indeniza-
ção do operador da rodovia”. Ele ressaltou 
que instrumentos como o Código de Defesa 
o Consumidor e o Código de Trânsito dão 
respaldo a essas regras, e garantem sua 
aplicação. 

O principal benefício das normas é a prote-
ção ao usuário. Somente com a elaboração, 
a atualização e o cumprimento de regras, é 
possível evitar o caos no trânsito, seja em 
grandes cidades como São Paulo ou em 
rodovias federais como a BR-101. Para o 
superintendente do CB-16, o incremento da 
segurança é resultado da uniformidade na co-
municação, pois o operador da via e o usuário 
“falam a mesma língua”, e esse entendimento 
é proveitoso para todos. Até o momento, o 
Comitê já publicou 179 normas. “Para um 
país com as dimensões do Brasil ainda é 
pouco, mas continuaremos trabalhando com 
afinco para atender a todas as necessidades”, 
disse Moreira.

GESTORES DEVEM
MANTER NORMAS

ATUALIZADAS

-:



Avenida Ib i rapuera,  2.120 -  conjunto 53    São Paulo/SP    04028-001    Fonefax:  (11)  5054-65106

“Ninguém encaminha um enfartado 
para um ortopedista, por mais 
que se confie neste médico e 

que ele seja amigo do doente, a não ser 
que queira correr riscos”. Com esta reco-
mendação o engenheiro Mário Fiamenghi 
Filho alertou administradores e gestores 
públicos a respeito de sinalização viária. 
Em sua palestra “Rodovia Moderna - Po-
líticas Públicas de Segurança Viária” Fia-
menghi disse que as empresas do setor 
detêm toda a tecnologia dessa atividade 
e, cada vez mais, estrutura técnica e 
operacional para enfrentar os desafios de 
obras complexas e de grande porte.

Defendeu que tais empresas sejam 
contratadas diretamente pelo gestor da 
rodovia, como se fosse o especialista do 
caso médico em contato direto com o 
paciente. Salientou que a sinalização é 
a forma de o administrador orientar o 
usuário para transitar com segurança du-
rante todo o seu trajeto. Em sua opinião, 
quando bem executada, a sinalização 
poupa vidas e, por isso, deve ser tratada 
com muita responsabilidade. “A sinaliza-
ção é um serviço especializado e deve ser 
projetada por engenheiros, executada por 
empresas de engenharia especializada e 
nunca deve ser tratada como apêndice da 
obra”, comentou.

As ocasiões em que esse serviço passou 
a ser tratado sem a atenção devida deixa-
ram lições e mudanças. Fiamenghi citou 
a experiência da Dersa (Desenvolvimento 
Rodoviário S.A, empresa subordinada à 

SERVIÇO ESPECIAL? CHAME O ESPECIALISTA
Para Mário Fiamenghi, sinalização precisa ter projeto específico e execução qualificada

Fiamenghi: contratação direta da sinalização

Ao abordar os aspectos ambientais 
dos projetos de sinalização, o advogado 
e consultor do Banco Mundial Antônio 
Fernando Pinheiro Pedro foi categórico 
quanto à necessidade de mais atenção à 
faixa de domínio das rodovias. “Estabele-
cer seu exato conceito com todas as suas 
conotações e dimensões é urgentíssimo”, 
afirmou.

Pinheiro Pedro não poupou críticas 
à sobreposição de exigências legais 
(municipais, estaduais e federais), que 
muitas vezes o órgão responsável pela 
duplicação deve, “de forma desnecessá-
ria e burra”, seguir. O advogado criticou 
ainda o biocentrismo (meio ambiente 
como foco das ações) que permeia toda 
essa discussão. “O ser humano e sua 
sobrevivência num planeta sustentável 
devem ser o centro das preocupações, e 
não apenas a plantinha”, resumiu.

Advogado, consultor ambiental de au-
tarquias, empresas públicas e privadas, 
Pinheiro Pedro lembrou que as faixas 
de terra que margeiam a rodovia devem 
estar sempre sob a responsabilidade do 
mesmo gestor da via pública, para que 

É PRECISO REGULAMENTAR FAIxAS DE DOMÍNIO
Segundo Pinheiro Pedro, consultor do Banco Mundial, licenciamentos duplos criam obstáculos para obras

Secretaria de Transportes do Estado de 
São Paulo), que em 1988 resolveu desvin-
cular a sinalização da obra, inicialmente 
na rodovia SP-55. Desde lá, os serviços 
passaram a ser contratados diretamente 
das empresas especializadas.

A contratação direta da sinalização 
trouxe mudanças positivas, segundo 
Fiamenghi. Os custos caíram, evitando-
se bi-tributação e bonificações (BDI). 
Diminuíram-se os prejuízos, principal-
mente os causados por empresas não 
capacitadas, que desperdiçam materiais 
e entregam serviços sem qualidade. Além 
disso, a obra passou a ter um padrão, 
sem trechos diversificados causados pe-
los “gatos”. Como se já não bastasse, os 

contratadores ganharam facilidades em 
cobrar garantia pelo serviço executado. 
Na troca de experiências e na busca de 
soluções, com as empresas especiali-
zadas, a Dersa foi incorporando novas 
tecnologias e tendências do setor.

Quanto ao lado mais prático da sinali-
zação rodoviária, o engenheiro afirmou 
em sua palestra que ela deve levar em 
conta as características peculiares de 
cada rodovia. Se possível, considerar 
também os serviços ofertados, os aces-
sos e  as condições sócio-econômicas 
da região. Isto porque, segundo ele, o 
projeto da sinalização deve acompa-
nhar o desenvolvimento do usuário, as 
novas tecnologias de construção, de 
conservação, além dos novos materiais e 
equipamentos. Assim, administradores, 
projetistas, fabricantes de materiais e de 
equipamentos e empresas de sinalização 
devem trabalhar juntos. O objetivo é es-
tabelecer com a sinalização viária todas 
as etapas da comunicação.

Ou seja, se a cada dia houver um maior 
número de motoristas com baixa instru-
ção, a informação contida nos sinais e 
placas precisa chegar a eles, que devem 
entendê-la e reagir conforme o planejado 
pela segurança viária. Se houver muitos 
idosos e pessoas com menor acuidade 
visual, da mesma forma a mensagem 
deverá chegar até eles, de preferência 
sem distorções ou ruídos. O mesmo se 
dará com portadores de deficiência e 
com todos os usuários.

se evitem os licenciamentos duplos ou 
triplos da mesma obra . Segundo ele, 
a falta de definições quanto ao assunto 
tem provocado grandes dificuldades para 
se executar projetos de duplicação e de 
outras melhorias nas estradas usando 
a faixa. Isto também acontece com os 
projetos de sinalização.

Atualmente, o início das obras, seja de 
construção ou duplicação, está vinculado 
à sua plena regularidade ambiental. As 
máquinas só avançam após a análise 
da intervenção do projeto em recurso 
ambiental; a obtenção das licenças 
ambientais dos órgãos competentes; a 
observância da legislação ambiental e 
de uso e ocupação do solo do município 
afetado. Tais cuidados se somam aos 
que já se tinham nas obras viárias do 
passado.

Pinheiro Pedro citou os principais 
cuidados ambientais na hora de se exe-
cutar a sinalização. Dentre eles, os liga-
dos às APP (Área de Proteção Ambien-
tal), os de intervenções em patrimônio 
histórico, os cuidados com unidades de 
conservação, terras indígenas e áreas 

especialmente protegidas.
Quando chega à fase da sinalização, as 

obras viárias já passaram por todas as 
análises e execuções de cuidados geral-
mente ditados pelos Estudos de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto no 
Meio Ambiente - EIA/RIMA. Há casos de 
sinalizações especiais durante as obras 
de construção, mas, de maneira geral, há 
que se atentar também para a Portaria 
155/06 do Ministério dos Transportes, 
que orienta a sinalização adequada das 
áreas de preservação ambiental, com o 
intuito de evitar acidentes.

O advogado Pinheiro Pedro critica o biocentrismo da legislação brasileira

Fotos Cláudio Basílio/Vacom
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Oprojeto viário deve ser elaborado sob 
o conceito de segurança total. Essa 
teoria foi defendida pelo consultor 

Nelson Mattos, na palestra “Sinalização 
Vertical, Elementos de fixação e Atenua-
dores de Impacto”. Ao falar sobre sina-
lização vertical, elementos de fixação e 
atenuadores de impacto, o engenheiro 
afirmou que todas as partes do projeto, 
desde os estudos geotécnicos até as 
obras de arte especiais devem ser avalia-
dos com o enfoque da segurança.

Entre os elementos a serem analisa-
dos, está o conceito de zona livre. 
A rodovia mais segura é aquela em 
que, se o carro sai da pista, não 
encontra obstáculos. Assim, o ideal 
em um projeto é evitar ao máximo 
ou remover, se possível, obstáculos 
como postes, suportes de semáforos 
e elementos perigosos como taludes 
críticos ou barrancos, por exemplo. 
Como nem sempre é viável, é ne-
cessário investir em elementos de 
segurança para minimizar riscos. 
Isso pode significar redesenhar o 
obstáculo, sinalizá-lo adequadamen-
te ou instalar defensas metálicas.

Mattos defendeu um novo conceito 
de instalação de defensas. Para ele, o 

mais seguro é que o início da defensa seja 
aéreo, com um atenuador de impacto caso 
o veículo se choque com aquele ponto, e o 
fim da defensa esteja enterrado. Para ele, 
a defensa que começa enterrada se trans-
forma em risco de capotamento do veículo, 
porque o modelo enterrado se transforma 
em rampa, e o veículo levanta vôo.

Os atenuadores de impacto são efi-
cientes quando contêm ou redirecionam 
o veículo para a posição mais segura, 
evitando que a defensa de metal pe-
netre no carro, ou ainda que ela passe 

por cima ou por baixo do veículo. Esse 
tipo de dispositivo pode ser utilizado 
também em cabines de pedágio. De 
acordo com o palestrante, somente o 
pedágio da Ponte Rio-Niterói é equipado 
com atenuadores. As outras praças de 
pedágio do país ainda contam com a 
estrutura de concreto à frente da cabine 
para proteção, o que pode causar sérios 
ferimentos e até a morte do motorista 
em caso de colisão.

Outro ponto enfatizado pelo consultor 
é a necessidade de utilizar equipamen-

tos exaustivamente ensaiados e cer-
tificados, de acordo com normas da 
ABNT. Todos esses equipamentos 
devem ser cuidadosamente avalia-
dos no momento da elaboração do 
projeto. Fatores como o custo de 
reposição, o tempo de reparo e a 
disponibilidade de peças fazem a 
diferença. Já há empresas brasi-
leiras que utilizam tecnologia de 
ponta e têm capacidade de fornecer 
atenuadores de impacto. “Se não é 
possível zerar o número de aciden-
tes, a nossa meta é fazer com que 
não haja nenhuma morte causada 
por acidentes de trânsito no país”, 
afirmou Mattos.

SEGURANÇA VIÁRIA DEVE SER PRIORIDADE NOS PROJETOS
Atenuadores de impacto e novo modelo de defensas são alternativas para diminuir riscos para motorista

O objetivo da sinalização é esta-
belecer diferenciais de segurança 
para o usuário. O engenheiro 
Silviano Araújo mostrou, com a 
palestra “Dimensionamento de 
Materiais e Aplicação em Proje-
tos de Sinalização Viária”, que a 
sinalização gráfica elaborada ade-
quadamente traz como resultados 
a fluidez do tráfego, que se torna 
mais seguro.

De acordo com Araujo, no mo-
mento da elaboração de projetos 
é importante ter em mente que 
o usuário é o cliente, e precisa 
ser atendido. O primeiro conceito 
sobre sinalização é o de comuni-
cação. A sinalização é a maneira 
como o operador da rodovia tem para 
se comunicar com o usuário, e isso 
deve ser feito de maneira objetiva e 
rápida. Já o segundo conceito é o de 
ordenação do tráfego, e o terceiro é o 
de legalização de atitudes. Nesse ponto, 
Araujo fez uma provocação: “Ao cumprir 
as leis e as normas para a elaboração 
da sinalização, trago o motorista para a 
legalidade. Se minha placa está fora dos 
padrões, não posso exigir do motorista 
o cumprimento das regras”.

Araujo alertou a platéia para o redi-
mensionamento de placas. A sinaliza-
ção deve ser instalada de maneira que o 
motorista consiga ler a informação a 40 
km/h com a mesma eficiência que o faz 
a 80km/h. Somente o dimensionamento 
adequado pode garantir essa leitura.

A refletividade das placas é mais um 
item de segurança comentado na apre-
sentação do engenheiro. Um condutor 
com 75 anos de idade necessita de oito 
vezes mais luz para visualizar uma placa 
do que um jovem de 20 anos. Assim, no 

momento da instalação da placa, 
devem ser levados em considera-
ção o dimensionamento, a altura e 
o melhor ângulo das películas, para 
garantir a visualização por parte de 
todos os condutores.

Outro tema de destaque na pa-
lestra foi a sinalização horizontal, 
com exemplos de pintura diferen-
ciada para cada faixa de velocida-
de. O palestrante rebateu críticas 
com relação ao custo elevado de 
elementos de segurança com a 
informação de que apenas 7% do 
custo de uma placa diz respeito 
ao que interessa aos usuários de 
rodovias, pois a maior parte do va-
lor investido diz respeito à fixação 

do equipamento.
As intervenções viárias, no que se 

refere à sinalização, devem estar base-
adas em bons projetos. De acordo com 
o consultor, um projeto de qualidade 
deve ser realizado com independên-
cia, conhecimento técnico e visitas a 
campo. “Nosso cliente tem que sair do 
trecho satisfeito, com a certeza de que 
o órgão, no caso do DNIT, por exemplo, 
está atento às necessidades dele”, 
finalizou.

SINALIZAÇÃO CERTA TRAZ MOTORISTA PARA LEGALIDADE
Tecnologia adequada e conhecimento de campo são imprescindíveis para um bom projeto de segurança

Nelson Mattos durante sua apresentação

Fotos Cláudio Basílio/Vacom

Araujo: usuário é cliente e tem de ser bem atendido
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Com o intuito de dar mais agilidade 
e precisão na fiscalização e no con-
trole de velocidade nas rodovias, os 

gestores de trânsito podem contar, hoje, 
com o sistema de Leitura Automática 
de Placas (LAP), ou Captura Automá-
tica de Placas (OCR). O equipamento  
reconhece caracteres a partir de uma 
imagem convertendo-a em informação 
alfa-numérica. As facilidades e o uso 
desta tecnologia foram apresentadas 
durante a palestra “Como Funcionam 
os Equipamentos com LAP”, proferida 
pelo especialista em projetos de TI 
Antonio Carlos Maradei Freixedas.

Os equipamentos com LAP podem 
ser usados em diversas áreas como: 
segurança pública, controle de es-
tacionamento e monitoramento de 
tráfego, entre outros. O objetivo dessa 
tecnologia é dar maior automação aos 
processos de captação, ou seja, ela 
permite absorver e identificar imagens 
para sua base de dados, com nível 
próximo a 100% de acerto.

Hoje, há dois tipos de modelos no 
mercado. Os estáticos, que permitem 
ao gestor a fiscalização/verificação do 
veículo, como roubo, furto ou inadim-

plência. Eles também podem ser mó-
veis, permitindo ao agente, com o carro 
em movimento, detectar e captar, em 
fração de minutos, dados de vários ve-
ículos estacionados em local proibido, 
por exemplo.

De acordo com Freixedas, no Brasil 
essa tecnologia já permite maior au-
tonomia, segurança e agilidade aos 
agentes de trânsito. Diversas empresas 
de transportes interestaduais também 
utilizam esta ferramenta no controle e 
no cumprimento do itinerário. Em São 
Paulo, por exemplo, os LAP são instru-
mentos de grande importância para os 
agentes na fiscalização do rodízio de 
veículos existente na cidade.

Segundo Freixedas, no caso do DNIT 
(órgão responsável pelo controle de 
peso de carga nas rodovias federais), 
a instalação de câmeras com leitores 
LAP nos postos de pesagem irá servir 
no auxílio ao controle de excesso de 
peso. “Estes  equipamentos vão coibir 
a fuga dos caminhões, com a ajuda 
de câmeras e emissão de multas por 
evasão, além de conter e classificar os 
veículos, sem que haja a necessidade 
de interferência humana”, disse.

Os benefícios do aplicativo são mui-
tos: maior e melhor capacidade de 
fiscalização, ações focadas somente 
nos transgressores, combate à sone-
gação e, sobretudo, o monitoramento 
em tempo real.

COMO FUNCIONA A LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS
Em segundos, o agente obtêm informações do veículo e faz abordagem mais segura

Freixedas: menos interferência humana

A realidade do trânsito urbano mo-
derno, principalmente nas grandes 
metrópoles, é um fator de preocupação 
dos gestores de trânsito brasileiros. 
Para minimizar os problemas atuais e o 
número de acidentes, o analista 
de sistemas Newman Marques, 
membro da Câmara Temática 
de Engenharia de Tráfego do 
DENATRAN, apresentou a pales-
tra “A Tecnologia e o Trânsito”, 
com enfoque nos equipamen-
tos à disposição no mercado, 
para auxiliar os gestores na 
educação, monitoramento e 
fiscalização do tráfego.

Marques explicou que para 
cada problema enfrentado no 
trânsito existe uma solução 
tecnológica. “Cabe ao gestor usar com 
sabedoria a tecnologia adequada”, 
afirmou.

Para Marques, o principal objetivo 
dos equipamentos de monitoramento 
de trânsito é salvar vidas, sobretudo 
minimizando a quantidade e a gravida-
de dos acidentes. No Brasil, atualmente 
os equipamentos existentes mais usa-

dos são os radares fixos (usados para 
manter a velocidade constante da via), 
estáticos (instalados em tripés e podem 
ser usados em blitze) e as lombadas 
eletrônicas (utilizadas para diminuir a 

velocidade do veículo em pontos estraté-
gicos, como saídas de escolas, hospitais 
e pontos de travessia de pedestres). 
Ainda existem no país os chamados 
sistemas não-metrológicos, também 
conhecidos como controle de avanço de 
sinal e invasão de faixa de domínio.

A tecnologia pode potencializar ações 
relativas à gestão da frota de veículos 

por meio de câmeras equipadas com 
LAP, e, dessa forma, contribuir para au-
mentar a segurança e auxiliar agentes 
nas ações de fiscalização do Cadastro 
de Licenciamento de Veículos, entre 

outros benefícios.
Um bom exemplo citado por 

Marques é o talão eletrônico 
de multas, que funciona de 
forma integrada com agentes 
e as centrais dos órgãos res-
ponsáveis pela fiscalização. O 
talão possibilita ao agente au-
tuar e aplicar penalidades no 
trânsito com maior agilidade 
e segurança. Além disso, tam-
bém permite ao usuário ter 
acesso rápido às informações. 

Essa ferramenta já é utilizada 
em alguns Estados brasileiros.

Segundo Marques, quando aplicadas, 
estas tecnologias podem beneficiar 
e facilitar efetivamente o tráfego nas 
cidades. Permitem ainda contagens 
volumétricas de veículos, auxiliando 
na identificação dos veículos irregula-
res, como os que foram roubados ou 
furtados.

TECNOLOGIA  À  D ISPOSIÇÃO DO  AGENTE
Equipamentos de monitoramento de trânsito podem ser usados nas ruas e estradas

Marques: problemas e soluções
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