sAúde e seGUrAnçA
ViÁriA: uMA ViSÃO
de futuRO
Repensando a mobilidade nas cidades

www.embarq.org

Saúde e Segurança Viária: Uma Visão de Futuro

Transporte e
desenvolvimento urbano
sustentáveis reduzem
fatalidades e melhoram a
qualidade de vida
A missão da EMBARQ é catalisar e ajudar a implantar soluções de transporte
ambiental e financeiramente sustentáveis. Trabalhamos para melhorar a segurança
viária, a saúde e a qualidade de vida através de soluções que incluem:
• Transporte coletivo: sistemas BRT (Bus Rapid Transit) e sistemas de ônibus
de alta qualidade.
• Transporte não-motorizado: ciclovias, sistemas de aluguel de bicicletas,
calçadas de boa qualidade e acesso seguro ao transporte coletivo.
• Espaços públicos: ruas vibrantes e destinadas para pedestres.
• Desenvolvimento urbano: priorização da segurança de pedestres e ciclistas,
do transporte coletivo, de usos mistos do solo e da conectividade das vias.
• Engenharia de segurança viária: projeto e operação seguros através de auditorias,
inspeções e pesquisas sobre as melhores práticas.
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Nosso tripé estratégico
para a saúde e segurança
viária:

Evitar viagens

motorizadas através da integração
do desenvolvimento urbano com
o planejamento de transportes –
aumentando a acessibilidade, salvando
vidas e protegendo o meio ambiente.

MUDAR para modos mais

seguros, saudáveis e ambientalmente
corretos, como o transporte
coletivo e o não-motorizado, ou
preservar as proporções atuais de
uso destes modais, especialmente
nos países em desenvolvimento.

MELHORAR

a
tecnologia dos veículos e dos
combustíveis de todos os modais de
transporte e garantir projeto e operação
seguros do sistema, para maximizar a
saúde e a eficiência ambiental de cada
quilômetro percorrido.
EMBARQ
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Nossa meta:

1,2 milhão
de mortes
anualmente devido a acidentes
de trânsito em todo o mundo.
Mais da metade são pedestres,
ciclistas e motociclistas.
Você sabia?
“Nenhuma perda de vida é
aceitável”. Esta afirmação é a
essência da Visão Zero, um marco
de políticas criado na Suécia e que
tem sido altamente eficaz para
reduzir acidentes através do projeto
de sistemas mais seguros, capazes
de evitar erros humanos e proteger
usuários das vias. Na Suécia, as
mortes de pedestres caíram quase
50% nos últimos 5 anos.

EMBARQ

Reduzir
o número de
mortos e feridos

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,2 milhão de pessoas
morrem anualmente em acidentes de trânsito em todo o mundo e 90% das
mortes ocorrem em países em desenvolvimento. Quase metade destas
mortes envolve pedestres, ciclistas e motociclistas. Em 2030, os acidentes de
trânsito devem se tornar a principal causa de mortes no mundo – esses dados
acompanham o crescimento da frota mundial, que passou de 1 bilhão de
veículos, em 2011.

NOSSA ABORDAGEM:
A mobilidade pode ser mais segura se as viagens de carro forem reduzidas,
se as pessoas optarem por um transporte coletivo seguro e se houver boa
infraestrutura para o deslocamentos a pé e por bicicleta. Enfatizamos o projeto
de engenharia cuidadoso que protege todos os usuários da via, através de
melhores travessias e interseções e medidas moderadoras de tráfego que
reduzem acidentes de alto impacto.

Más condições viárias são
comuns em todo o mundo,
com calçadas inexistentes
ou inadequadas
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Menores
distâncias
percorridas
em viagens
motorizadas
significam menos
mortes no trânsito
Evidências têm mostrado que
em países com maiores
distâncias percorridas em
viagens motorizadas há mais
mortes no trânsito, como
apresenta o gráfico ao lado.
A movimentação de pessoas
através do transporte coletivo,
assim como a pé e por
bicicleta, pode limitar as viagens
motorizadas, reduzindo
os acidentes e as mortes
no trânsito.

EMBARQ

Relação entre distâncias percorridas e mortes no
trânsito em áreas urbanas nos Estados Unidos
MORTES NO TRÂNSITO POR 100 MIL HABITANTES
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MÉDIA DIÁRIA DE MILHAS PERCORRIDAS POR PESSOA EM VIAGENS MOTORIZADAS
FONTE: US FHWA 2008, análise EMBARQ
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O transporte
coletivo de alta
qualidade salva
vidas e proporciona
mobilidade

CORREDOR BRT MACROBúS
EM GUADALAJARA, MÉXICO
Passageiros por hora por sentido (pico)
2 faixas de
tráfego geral
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3.194

1 faixa
de BRT

5.000

A segurança do transporte coletivo
é evidente no corredor BRT de
Guadalajara, México, pois os ônibus
transportam muito mais passageiros
do que os carros e estão envolvidos
em muito menos acidentes.

Acidentes por ano
2 faixas de
tráfego geral
1 faixa
de BRT

726
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FONTE: Estado de Jalisco, E.P.S. 2011, análise EMBARQ
EMBARQ
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1,3 milhão de mortes

anualmente relacionadas aos
efeitos da poluição do ar em
áreas urbanas.
Você sabia?
A cidade de Nova Iorque fez
grande progresso na melhoria da
qualidade do ar criando espaços
públicos agradáveis. Na Times
Square, as concentrações de óxido
de nitrogênio (NO) e dióxido de
nitrogênio (NO2), dois poluentes
fortemente associados ao tráfego
de veículos, estavam entre as mais
altas da cidade. Depois de sua
conversão em um espaço dedicado
aos pedestres, os níveis de NO na
Times Square caíram em 63% e os
de NO2, em 41%.
EMBARQ

Nossa meta:

Reduzir a
Poluição do Ar

Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente 1,3 milhão de mortes
ocorrem devido aos efeitos da poluição do ar nas áreas urbanas. Os veículos
motorizados estão entre os maiores emissores de poluentes altamente
prejudiciais à saúde, como o material particulado fino (PM2.5). Este ar poluído
pode irritar os pulmões, piorar os casos de asma e enfisema, além de
aumentar o risco de ataques cardíacos e morte prematura.

NOSSA ABORDAGEM:
Incentivar viagens em transporte coletivo, a pé e de bicicleta, assim
como melhorar as tecnologias de veículos e combustíveis, podem reduzir
a exposição da população à poluição do ar e prolongar a vida.

A qualidade do ar na Cidade do
México melhorou muito através de
várias medidas, como a introdução do
sistema BRT em uma importante via
de circulação, tornando a cidade mais
saudável e vibrante

Cidades agradáveis estimulam
naturalmente a atividade física,
como mostram as animadas
ruas de Istambul

EMBarQ
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Nossa meta:

Aumentar a
Atividade Física

A falta de atividade física pode aumentar o risco de doenças
cardiovasculares, diabetes, câncer de mama e de cólon e depressão,
além de contribuir para o aumento da obesidade. A inatividade física está
associada a aproximadamente 3,2 milhões de mortes por ano, segundo a
Organização Mundial da Saúde. A solução é simples: apenas 150 minutos
de atividade física por semana – incluindo caminhar e andar de bicicleta –
podem melhorar a saúde e reduzir o risco de doenças.

NOSSA ABORDAGEM:
O acesso seguro ao transporte coletivo, às ciclovias e às vias de
pedestres, assim como um ambiente urbano compacto e de alta
conectividade, que misture habitação, serviços e lazer, estimulam a prática
cotidiana de atividade física.

3,2 milhões
de mortes

anuais são relacionadas à falta de
atividade física. Apenas 150 minutos
de atividade física por semana
podem melhorar a saúde e reduzir o
risco de doenças.
Você sabia?
Um estudo mostrou que o sistema
de compartilhamento de bicicletas de
Barcelona salva um número estimado
de 12 vidas por ano, principalmente
por atrair usuários dos carros para a
atividade física.

EMBARQ
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O transporte
sustentável
estimula a caminhar
e andar de bicicleta,
reduzindo mortes
relacionadas à
inatividade física
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Esporte e lazer

90
80
MINUTOS POR DIA

Caminhar e andar de bicicleta,
como meios de transporte, trazem
benefícios à saúde. Um estudo da
Secretaria de Saúde da cidade de
Nova Iorque mostrou que pessoas
que têm no transporte coletivo,
na bicicleta e na caminhada o seu
principal meio de locomoção fazem
mais atividade física do que quem
utiliza o automóvel.

Tempo médio diário de atividade física por esporte
e lazer e para fins de transporte
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PRINCIPAL MODO DE TRANSPORTE USADO
POR NOVA-IORQUINOS PARA IR AO TRABALHO
FONTE: Secretaria de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova Iorque
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Saúde e Segurança Viária: Uma Visão de Futuro

11

políticas

Conectar Saúde
e Segurança
Viária a políticas
PÚBLICAS

A EMBARQ dedica-se a, através de iniciativas políticas, fazer com que os
acordos internacionais gerem verdadeiras mudanças nas cidades. Como
membro do Grupo de Colaboração em Segurança Viária das Nações
Unidas, a EMBARQ trabalhou para incluir a mobilidade e o transporte
sustentável no Plano Global para a Década de Ação pela Segurança no
Trânsito, ao mesmo tempo em que trabalha com governos locais para
colocar em prática estas metas internacionais.

Um programa
global para reduzir
feridos e mortos no
trânsito
A EMBARQ, junto com a Association
for Safe International Travel, Global
Road Safety Partnership, Johns
Hopkins School of Public Health, World
Bank Global Road Safety Facility e a
Organização Mundial da Saúde, é parte
do Programa Global de Segurança
Viária Bloomberg, que trabalha para
melhorar a segurança viária nos 10
países responsáveis por quase 50% de
todas as mortes no trânsito.

EMBARQ
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Desenvolvimento
Urbano mais Saudável
O atual padrão de desenvolvimento urbano no México frequentemente
promove uma distribuição desigual do solo: muitas vias, falta de espaços
públicos e domicílios pequenos em áreas de baixa densidade. Através
de capacitação e apoio técnico, a EMBARQ México está trabalhando
com as comunidades para urbanizar e criar regulamentações que
incluam aspectos de saúde e segurança viária. No município de
Aguascalientes, foi feita a revisão do projeto de um conjunto habitacional
para 40.000 pessoas de baixa renda, resultando na criação de um
manual sobre desenvolvimento orientado ao transporte coletivo.
A EMBARQ México trabalha com cidades para modificar as diretrizes
municipais a fim de gerar projetos urbanos seguros e espaços públicos
vibrantes que estimulem as pessoas a caminhar e andar de bicicleta.

EMBARQ
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BRT SEGURO e de
alta qualidade nas
grandes cidades
Assim como o número de carros e motocicletas triplicou no Brasil
na última década, os índices de acidentes de trânsito também
cresceram. Diante deste cenário, fornecer transporte coletivo de alta
qualidade e ambientes seguros para caminhar e andar de bicicleta se
tornaram objetivos essenciais. Rio de Janeiro e Belo Horizonte são
grandes metrópoles com potencial para aumentar e qualificar sua
rede de transporte coletivo de alta capacidade. Como preparação
para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016,
a EMBARQ Brasil está trabalhando para ajudar estas cidades através
de auditorias de segurança viária, simulações operacionais, suporte
técnico e planejamento de 7 corredores BRT que vão cobrir 190 km
e transportar, com segurança, mais de 2,3 milhões de passageiros
por dia.

EMBARQ
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Um setor de Rickshaw
mais eficiente
Na Índia, a produção de rickshaws motorizados dobrou entre 2003 e 2010.
Com uma participação significativa no transporte, os rickshaws ajudam a
alimentar o transporte coletivo, proporcionam mobilidade e representam
uma ameaça menor aos pedestres do que os veículos mais pesados que
lotam as ruas. Estratégias para melhorar o transporte urbano não podem
ignorar este modal cada vez mais importante – é preciso reorganizá-lo para
fornecer melhores serviços, melhorar a segurança dos veículos, treinar
os motoristas, reduzir a poluição do ar e oferecer melhor infraestrutura,
como pontos de rickshaws em locais de alta demanda. A EMBARQ Índia
tem pesquisado soluções para os rickshaws e, através de parcerias com
cidades como Rajkot, trabalhado para melhorar esta importante forma de
transporte, rara no mundo desenvolvido.

EMBARQ
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Mais bicicletas
e vias para pedestres
Cidades que fornecem um ambiente mais seguro para andar de
bicicleta incentivam os cidadãos a serem mais ativos e saudáveis,
aumentando o uso da bicicleta. A EMBARQ Turquia está trabalhando
com cidades como Sakarya, Antalya e Eskisehir para recuperar a
bicicleta como modo de transporte. O trabalho inclui oficinas de
capacitação, apoio técnico e auxílio na implantação de infraestrutura
de alta qualidade, como ciclovias. Buscando fazer das cidades
lugares mais agradáveis para caminhar e conviver, a EMBARQ
Turquia também ajudou a tornar a Península Histórica de Istambul
uma área prioritária para pedestres. O lugar é Patrimônio Histórico da
Organização das Nações Unidas e local de milhares de residentes,
trabalhadores e turistas. A EMBARQ está ajudando a planejar as
áreas para garantir que continuem vibrantes.

EMBARQ
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Integração entre
Saúde e Transporte
Enfatizar o impacto do transporte sobre a saúde inclui abordar este
aspecto na gênese dos projetos, um passo dado pela EMBARQ Andino
desde que foi fundada, em 2008. A EMBARQ Andino fornece apoio
técnico para a criação de um novo sistema de transporte integrado que
inclui 23 km de BRT e a reestruturação das rotas de transporte coletivo
na cidade de Arequipa, Peru. Neste projeto, foram conduzidos estudos
para avaliar a realização de atividade física entre os residentes da cidade,
medir os níveis de poluição do ar ao longo do corredor BRT e analisar os
acidentes de trânsito ocorridos na cidade e no corredor BRT. Ao medir
estes fatores, os problemas podem ser abordados de forma mais eficaz.
Além disso, assim como com os demais corredores BRT em toda a rede
EMBARQ, foi feita uma auditoria de segurança viária para melhorar as
condições para todos os usuários das vias, especialmente os pedestres
que deverão utilizar o transporte coletivo.

EMBARQ
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Ferramentas e Pesquisas
para Melhorar a Saúde
e a Segurança
Muitas cidades do mundo podem se beneficiar de orientações técnicas
sobre como aumentar a segurança de todos os usuários das vias,
especialmente pedestres e ciclistas, em projetos de ruas, sistemas
de transporte coletivo, desenvolvimento urbano e infraestrutura de
calçadas e ciclovias. Em colaboração com sua rede, a EMBARQ fornece
informações e pesquisa de ponta. Isto inclui diretrizes de segurança viária
para sistemas de ônibus que as cidades possam usar para criar sistemas
de transporte coletivo de altíssima qualidade em vias seguras. Além
disso, devido à falta de dados relacionados à influência de intervenções
de transporte sobre a saúde, a EMBARQ está conduzindo avaliações
de impacto sobre a saúde em vários projetos no mundo, que podem
fornecer soluções para reduzir os acidentes de trânsito, estimular a
atividade física dos habitantes e diminuir a poluição do ar. Ao mesmo
tempo, a EMBARQ publica diversos relatórios com as pesquisas que
relacionam o transporte sustentável à saúde em termos de segurança no
trânsito, atividade física e poluição do ar.
EMBARQ

EMBARQ
10 G Street, NE,
Suite 800
Washington, DC 20002
USA
+1 (202) 729-7600

Desde 2002, a rede EMBARQ se expandiu
para o México, Brasil, China, Índia, Turquia
e Região Andina, colaborando com as
autoridades locais de transporte para
reduzir a poluição, melhorar a saúde
pública e criar espaços públicos urbanos
seguros, acessíveis e atraentes.
A rede emprega mais de 120 especialistas
em áreas que vão desde a arquitetura à
gestão da qualidade do ar, da geografia ao
jornalismo, da sociologia à engenharia civil
e de transportes.
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