


Na Inglaterra o governo tenta proteger 
os postes da população 



Na minha Rua 



Pasadena = Saúde 



Taylor St, San Francisco, CA 



Marin Ave 

Berkeley, EUA 



INSTITUTO DE 

ENGENHARIA 



Arquitetura  

para pedestres 



 

TRAFFIC 

CALMING, 

 PARKLESS  

E CALÇADAS 



Que mundo estamos? 

Mundo do Tráfego ou o mundo social? 
MUNDO DO TRÁFEGO  

  

MUNDO SOCIAL 

  

uniforme 

  

diverso 

  

previsível 

  

imprevisível 

  

planejado 

  

espontâneo 

  

obrigatório 

  

voluntário 

  

anônimo 

  

pessoal 

  

veículo orientado 

  

pessoas orientadas 

  

evita conflitos 

  

abraça  os conflitos 

  

aceleração orientada 

  

Ao sabor do momento 

  



VIÁRIO DOENTE 

 
O ENGENHEIRO QUE PROJETAVA NO REINO DA 

CAROCHINHA 



• Curvas Horizontais  

 

• Curvas Verticais 

 

• Greides 

 

• Superelevação 

 

• Superlargura 

 

• Demandas 



Como esta o emocional hoje no 

no viário, em qualquer local do 

Brasil  



10,8%: 
 

DA POPULAÇÃO É DE 
IDOSOS 

 
Luiza Yabiku - Abramet 



POPULAÇÃO NO 
BRASIL 



GOTA: 
 

2% DA POPULAÇÃO 
 

Ingestão de álcool, principalmente vinho tinto Malbec e 
cerveja 

A PARTIR DOS QUARENTA ANOS - HOMENS  
www.reumatorj.com.br/reumatismo 



DALTONISMO: 
 

9% a 10%  DA 
POPULAÇÃO 

Abramet 



DISLÉXICOS: 
 

15% a 22% DA 
POPULAÇÃO 

 
(25.000.000 MILHÕES) 

Globo Reporter de Outubro de 2003 
DISGRAFO, ..... Albert Einstein, Aghata Crhistie e Walt Disney. 



MIOPIA: 
 

30% crianças em idade 
escolar 

80% em grupos elevado nível 
educacional 

 
100% após os 40 anos 



Idade Escolar atravessando  
as VIAS 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27492001000500005&script=sci_arttext&tlng=pt 



ASTIGMATISMO: 
 

 47,6%  DA POPULAÇÃO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0
034-72802007000600002&lng=en&nrm=iso 



CERATOCONE : 
 

0,5 a 1% % DA 
POPULAÇÃO 

http://www.saudevidaonline.com.br/ 
ceretacone.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Keratoconus_eye.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Kc_simulation.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Corneal_topography_right_ax.jpg
http://www.saudevidaonline.com.br/


DESEMPREGO: 
 

6,5% DA POPULAÇÃO 



Utilização de Drogas 
 

Rio 14%  

Porto Alegre 9%.  

São Paulo 3%.  

 

 

 o uso do entorpecente está limitado a 15% dos jovens 

ouvidos 1.772 estudantes, com idades entre 16 e 30 anos - 

47% eram homens e 53%, mulheres; 33% freqüentam a escola 

pública e 67% estão matriculados em colégios particulares.  

 

 

http://aed.one2one.com.br/alcooledrogas/atualizacoes/cl_106b.htm 



Os Fatos (realidade brasileira) 

 

⇒ 75% dos acidentes são causados pelo condutor 

⇒ 41% dos mortos em acidentes estão entre a faixa etária de 15 e 34 

anos. 

⇒ Em 2007 em São Paulo metade dos acidentes fatais foram por 

atropelamentos = total dos fatais 1.700 

⇒ Os acidentes de trânsito são o 2º maior problema de saúde pública do 

país, só perdendo para os homicídios. 

⇒ 45 mil mortes / ano, aproximadamente. 

⇒ Atrelado ao total de acidentes apurados no Brasil, somam-se ainda os 

cerca de 500.000 feridos, dos quais estima-se que 100.000 ficam com 

lesões permanentes. Sendo que, muitos dos que sobrevivem 

permanecem com dores, ficam com menos mobilidade e têm suas 

capacidades mentais diminuídas. 

⇒ Os ferimentos causados diminuem a expectativa de vida e causam uma 

degeneração que leva cerca de dois anos e meio para se recompor. 

Custo Brasil: US$ 15 bilhões em prejuízos / ano 

 



• EPILEPSIA 

 
 

•convulsiva é a forma mais conhecida pelas pessoas e é identificada como 

"ataque epiléptico".  

 

•"alerta"  

 

•ausência" é conhecida como "desligamentos".  

 

 

• percepções visuais ou auditivas estranhas ou, ainda, alterações 

transitórias da memória.   

 

• 2% 



Números do Laboratório do Sono do HP: 

Nos últimos cinco anos, foram avaliados 3,2 mil pacientes com 

queixas relacionadas ao ato de dormir.  

Deste total,  

48% apresentaram apnéia;  

23% insônia;  

16% outros diagnósticos;  

13% apresentaram condições normais. 

 

 

Problemas com o sono 

2% DA POPULAÇÃO 

 

 





Cores 

Cores 

Cores 





DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE 
96 KM/H –PARADA  
A 80 METROS 
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Qual o plano dos  

administradores das 
cidades? 

 



New York City’s  
World Class Streets Program 

 
A arte de fazer lugar. 



 

Nova York está no meio de um esforço sem 
precedentes para reconstruir esfera pública da cidade. Seguindo os 

mandatos constantes PlaNYCand de Ruas sustentáveis e vem trabalhando a 
partir dos temas desenvolvidos no Levantamento Vida Pública, NYCDOT 
instituiu novos padrões de design e avançou para implementar projetos de rua 
em uma iniciativa  multi-facetada das  Ruas World Class, que consiste em estes 
elementos: 
 
•  Programa praça pública 
•  Broadway projetos avenida 
•  Projetos completos e padrões de projeto de ruas 
•  Ruas seguras para idosos e estudantes 
•  Programa de arte pública 
•  Mobiliário urbano Coordenado 
•  Fim de semana de pedestres e ruas de ciclismo 





 







 







Transformando déficits 
percebidos em ativos 

importantes. 



Brasil 



Os responsáveis pela 
cidade estão ensinando 
para as futuras gerações 



Quem: 





A ABNT NÃO TEM NORMA PARA 
CORRETAS PARA CALÇADAS. 

 

Para andarmos nas calçadas em São Paulo PRECISAMOS DE EPIs. 
40% da cidade tem este tipo de problema. 



São Francisco - Califórnia 



São Paulo - Brasil 



 



SITUAÇÃO  ATUAL - com Acidente Fatal 



Moradores conscientes 





SOLUÇÃO PEDVIA - BHC-03b 



 



SITUAÇÃO 2 



SOLUÇÃO 2 

 





Cleveland 2007 e 2011 



O local ideal para o 

projeto piloto: 



A velocidade ideal para a abertura da 

circulação: 

10
Km/h



A Transformação 

combinada 

Quais seriam as 

condições ideais ? 



A SOLUÇÃO  RECOMENDADA 

Benefícios: 

 
• Rapidez na implantação 

• Intervenção Limpa 

• Durabilidade 

• Não destrutivo - SGE 

• Antiderrapante 

• Alto Contraste 

• Visibilidade rápida para a população 



Novo  

mobiliário: 

 

Balizadores I,  

Floreiras,  

Iluminação  

para 

Pedestres 



BOSTON  2010 





Av. Paulista em 2010 

 











Propostas para nossa vida 

• Ruas de verão 

• Ruas de Domingo 

 

 

• Avanhandava – second generation 


