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Resenha 
No Distrito Federal – D.F., após mais de 15 anos do início das campanhas de comunicação 
e ações de fiscalização visando ampliar o respeito às faixas de pedestre, já existe uma 
maior consciência quanto ao papel do motorista do pedestre no uso adequado dessa 
sinalização de trânsito. No entanto, outras medidas poderiam ser tomadas para ampliar a 
proteção ao pedestre. A proposta deste trabalho é apresentar um modelo de moderação de 
tráfego a ser aplicado nas áreas residenciais do DF. A ideia é promover a inversão da 
prioridade no tráfego local, dando-se a preferência aos moradores da área e os pedestres 
em geral. Entende-se que tal proposta levaria a uma melhor convivência no trânsito, 
priorizando a segurança do ente mais frágil: o ser humano.   
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INTRODUÇÃO 
 
No Distrito Federal, a mais de 15 anos, a população em conjunto como o Governo Local da 
época se engajaram na busca do compartilhamento do espaço viário local entre os dois 
extremos dos participantes: pedestres e os veículos motorizados. Dessa união surgiu o 
programa Paz no Transito. Estatísticas comprovam (DETRAN, 2012) que o número de 
mortes no trânsito do D.F.  ainda é considerado elevado para padrões mundiais: 134 mortes 
considerando somente as vias urbanas.  
 
Em todo Distrito Federal morreram no ano de 2011, 465 pessoas, o que de acordo com o 
total da população apresenta um índice de 17,7 mortos/ 100 mil habitantes (DETRAN, 
2012). Valores esses ainda muito acima do registrado na União Européia e Estados Unidos, 
em 2008: 7,8 e 12,5  respectivamente (ITF, 2008) 
 
Ao se observar os últimos quinze anos deste a promulgação do Código Brasileiro de 
Trânsito (1988) várias medidas foram tomadas em prol do aumento da segurança viária no 
país. Porém, em sua grande maioria, essas foram direcionadas para a fiscalização do 
trânsito: utilização de controladores eletrônicos de velocidade, uso de radares autônomos 
nas vias, Lei Seca, dentre outras.  
 
O que se busca apresenta nesse artigo e a proposição de inserir dentro das politicas 
públicas de gestão do trânsito, atualmente considerado em um sentido mais amplo como 
gestão da mobilidade, elementos de engenharia de tráfego – moderadores de tráfego – 
como instrumento de humanização do trânsito no Distrito Federal. 
 
DIAGNÓSTICO  
 
Característica urbana do D.F. 

 
O projeto urbanisco de brasilaia definiu quatro escalas para a cidades: bucolica, grgária, 
monumental e residencial. a escala Monumental se localizam os principais monumentos e 
prédio públicos, está inserida dentro do eixo monimental. A escala gregária, de convivio, foi 
definida com a área central onde se localiza a plataforma rodoviaria e seus setores 
adjacentes: diversoes, comerciais, bancarioas, hoteleiros, médico-hopitalares, de 
autarquias, e de radio e televisao. a escala bucolica sao as areas livres destinadas a 



preservaçao paisagistica e ao lazer, deve-se observar que em a sua criação caractrizou a 
condição de cidade-parque. e a escala residencial, é representada pela superquadras 
(Distrito Federal, 1987 e Brasília em Escalas, 2009) 
 

O conceito e as características das superquadras 
 
As superquadras quadras de Brasília sao um conjunto de edificios de até 6 andares 
dispostos em uma area quadrada de 280 por 280 metros, nas quadras numeradas 
inicialmente por 100, 200 e 300, até 3 andadres nas  numeradas por 400 e residências 
geminadas nas quadras 700. As superquadras vão até o número 16 (dezesseis). De acordo 
com o Decreto 10.829/87 (Distrito Federal, 1997), o chão das superquadras é público, e 
salvo algums edificios residenciais localizadas nas quadras de número 400, todos os outros 
foram construídos sobre pilotis, o que garante livre circulação dos pedestres em toda a área 
térrea das superquadras. 

 
Foi definido que essas superquadras teriam somente uma entrada e saída, comparando 
com outros ruas residenciais das outras cidades do Distrito federal elas sao na verdade ruas 
sem saída. Logo não é possível o  tráfego de passagem na via. A diferença para uma rua 
sem saída comum de outras cidades é a sua extensão que ultrapassa os 1.000 metros, pois 
ela deve servir a todos os edifícios. Por se tratarem de áreas residenciais a velocidade 
máxima permitida nas vias internas das superquadras é de 30 km/h. Em todas as entradas 
dessas quadras e ao longo da via interna foram instaladas lombadas para redução da 
velocidade. 
 
Em todas as superquadras e atendendo a escala bucólica do projeto, existem calçamentos 
para pedestres, criando vias pedonais, que em grande parte ligam as outras quadras 
residenciais adjacentes, com iluminação e grande arborização. Além disso, no centro delas 
existem áreas de convívio e lazer coletivos: parques e quadras de esporte. 
 
Ao sair das superquadras o motorista adentra por vias do tipo coletoras (W1, W2, W4 e L1) 
que o direciona para o comércio local – entrequadras – no sentido leste-oeste/oeste-leste ou 
prosseguindo nessas vias – no sentido sul-norte/norte-sul na direção do centro da cidade ou 
saída do plano piloto. Essas vias, tem como velocidade máxima de 40 km/h e dispõe de 
faixas de pedestre e rotatórias a cada 300 metros em média. Exceto a via W1 norte que é 
seccionada somente no meio – após a superquadra 308, todas as outras são seccionadas a 
cada 4 superquadras, obrigando o motorista a buscar outra alternativa viária para continuar 
seu trajeto. 
 
Moderadores de Tráfego e a Inversão da Prioridade 
 
O uso de moderadores de tráfego no Brasil ainda é recente e em muitos casos utilizado de 
forma desconectada de um planejamento da mobilidade para a cidade. Em Brasília, um 
exemplo da utilização de elemento moderador de tráfego se restringem na utilização em 
dois estacionamentos de shoppings centers privados e no estacionamento de um hospital 
referência no tratamento de traumas do sistema locomotor. Nesses locais, a opção foi a 
instalação em frente ao acesso principal de platô sob a faixa de pedestres. Porém, não 
existe qualquer outro elemento que auxilie a mudança de comportamento dos participantes 
do trânsito no local, motoristas e pedestres, em relação ao ambiente. 
 
Os Moderadores de Tráfego consistem em elementos de engenharia de tráfego, 
regulamentos e de medidas físicas que buscam controlar a velocidade no local de sua 
aplicação (BHTRANS, 1999) e por conseguinte a mudança no comportamento  dos 
motoristas em relação a segurança e ao ambiente que ele está participando. 
 
Vários estudos já trabalharam com o uso de moderadores de tráfego para o tratamento do 
ambiente urbano: seja para redução da poluição ambiental sonora em corredores de ônibus 



(Barbosa e Valadares, 1999); a avaliação da redução da velocidade em um campus 
universitário (Goés et all, 2012), seu uso para a promoção do ciclismo (Leiva e Barbosa, 
2003). 
 
Em todos esses estudos, foi observada a necessidade de adaptação do comportamento do 
tráfego motorizado, seja nos aspectos relacionados ao seu volume e ou velocidade a um 
ambiente compartilhado com outras formas de deslocamento principalmente: a pé e pelos 
ciclistas. E ainda de acordo com os estudo citados o processo de ocorre de forma lenta e 
gradual. 
 

Tipos de Moderadores de Tráfego 
 

Os tipos de moderadores de tráfego os que mudam a via horizontalmente, verticalmente e 
ou de forma visual  e são projetadas para reduzir a velocidades dos veículos e para induzir 
um modo prudente de dirigir (BHTRANS, 1999 e Cambridge, 2000). A tabela 1 descreve um 
sumário de elementos moderadores de tráfego e seus possíveis efeitos nas vias. 
 

Tabela 1 - Elementos moderadores de tráfego e sua aplicação. 
 Faixa de 

redução de 
velocidade 

Uso do 
espaço para 
outros fins 

Melhoria da 
aparência da 
via 

Aplicação 
L CS CP 

Medidas de redução de velocidade 
Deflexões verticais A - 0 ★ ★ ★ 
Deflexões 
horizontais 

B + + ★ ★ ★ 

Restrições na pista B + + ★ ★ ★ 
Rotatórias B - - ★ ★ ★ 
Redução do raio 
de giro 

B + 0 ★ ★ ★ 

Regulamentação 
de prioridade 

B - - ★ ★ ★ 

Marcas viárias C - - ★ ★ ★ 
Medidas de segurança e apoio 

Largura ótica C - + ★ ★ ★ 
Estreitamento da 
pista 

C + + ★ ★ ★ 

Superfícies 
diferenciadas 

C - + ★ ★ ★ 

Espaços 
compartilhados 

C + + ★ ★ ★ 

Extensão de 
calçadas 

C + + ★ ★ ★ 

Vegetação/ 
paisagismo 

C - 
 

+ ★ ★ ★ 

Mobiliário e 
iluminação 

C - + ★ ★ ★ 

Regulamentação  C - - ★ ★ ★ 
Fonte: BHTRANS, 1999 (adaptado) 

Legenda:   
Faixas de Redução da velocidades 

A= garante o percentil 85 abaixo da velocidade máxima desejada; 
  B= reduz a velocidade mas não garante o nível do percentil 85; 
  C= serve como lembrete ou incentivo para dirigir devagar e moderadamente. 
Plano de Aplicação:   



+ efeito positivo ★viável  L  local 
-  efeito negativo ★★★★★í★★★ CS coletora secundária  
0 neutro ★★★★★★★★★★★★★★★ CP coletora primária 

L – características residencial sem tráfego de passagem: área para pedestres, espaços 
compartilhados e tráfego local; 
CS – vias que servem de ligação às coletoras primárias, mas não projetadas para tráfego de 
passagem. 
CP – prioridade dividida entre as funções residenciais e as de tráfego de distribuição, incluindo 
trechos de tráfego de passagem. 
 
Ao se implantar elementos moderadores de tráfego de forma direta busca-se alterar 
elementos da engenharia viária do local, porém de uma forma indireta seu objetivo é uma 
mudança no comportamento e na educação no trânsito: que é o terceiro elemento do tripé 
da engenharia de tráfego. 
 
O conceito de inversão da prioridade 
 
Atualmente a prioridade no trânsito é dada aos sistemas de transporte motorizados 
individuais. De tempos em tempos aparecem projetos de mobilidade que buscam 
“humanizar” o trânsito nas cidades. 
 
Dificilmente é possível mudar radicalmente a prioridade das coisas. Para isso, pode-se usar 
um modelo de gradação, apresentado por Melo (2008): 

� Meação de prioridades – É quando se investe tempo, recursos materiais e humanos 
no novo, numa proporção de 50%.  

� Inclinação de prioridades – É quando se aplica até 70% no novo, mantendo-se, 
ainda, 30% de investimentos no velho.  

� Inversão de Prioridades – É quando se consegue investir quase 100% no novo. 
 

PROPOSIÇÃO 
  

O método a ser apresentado, buscou avaliar condições físicas do ambiente urbano no local 
de sua aplicação e o comportamento do usuário do sistema viário local, no caso os 
motoristas que fazem uso desse espaço em relação ao respeito a sinalização existente, 
quando essa existe e regras de trânsito determinadas na legislação em vigor. 
 
A proposta metodológica foi dividida em 3 passos descritos a seguir: 

1. Determinação dos elementos do Índice de Acessibilidade (IAce); 
2. Determinação dos elementos do Índice Institucional e Legal (ILeg); 
3. Cálculo do Índice de Moderação de Tráfego composto pelos Índices de 

Acessibilidade e Institucional e Legal. 
 

Índice de Acessibilidade (IAce) 
 
A acessibilidade do pedestre em relação ao sistema de transporte de uma cidade, foi 
definido por Carvalho (2003) como um conjunto de elementos denominados de Tríade de 
Acessibilidade. Essa Tríade é composta pelos aspectos locacionais, temporais e de 
facilidades que o pedestre encontra para poder participar ativamente do sistema.  
 
Na concepção do Índice de Acessibilidade, os elementos descritos no aspectos facilidades 
serão utilizados para a criação da Tabela 1, que é composta de uma escala variando de 0 
até 4 que avaliará as condições de facilidades encontradas pelos pedestres dentro da área a 
ser estudado para implantação de elementos moderadores de tráfego. 
 
A escolha dos elementos que compõe o IAce foram objeto de pesquisas anteriores que já 
descreviam esses elementos como básicos para garantir a eficácia e o conforto da via para 



a utilização pelos pedestres. Eles devem garantir ao usuário a infraestrutura, conforto, a sua 
manutenção e segurança. 
 

Tabela 2 – Elementos que compõe o Índice de Acessibilidade (IAce). 
Elemento: Calçada 
Escala Descrição 
4 Calçamento em boas condições. 
3 Calçamento irregular. 
2 O calçamento existente apresenta falhas e buracos. 
1 Existe um caminho não pavimentado 
0 Não existe. 
  

Elemento: Iluminação Pública 
Escala Descrição 
4 Iluminação em todo o caminho do pedestre. 
3 Iluminação em todo o caminho mas com falhas. 
2 Iluminação existente em calçadas principais. 
1 Iluminação somente a fornecida pelas vias de tráfego. 
0 Não existe. 
  

Elemento: obstáculos na calçada. 
Escala Descrição 
4 Sem obstáculos. 
3 Obstáculos que atrapalham a passagem de dois pedestres (desvio na própria 

calçada). 
2 Obstáculos que restringem a passagem a um usuário de cada vez. 
1 Obstáculos que restringem a menos de um pedestre (passagem reprimida). 
0 Obstáculos que impedem a passagem de pedestres pela calçada. 
  

Elemento: Faixa de Pedestres nos cruzamentos entre as vias.  
Escala Descrição 
4 Existe faixa de pedestre na linha de continuidade da outra calçada. 
3 Faixa de pedestre está deslocada em 10 metros da linha de continuidade da 

calçada. 
2 Faixa de pedestre está deslocada em 20 metros da linha de continuidade da 

calçada. 
1 Faixa de pedestre está deslocada além de 20 metros da linha de continuidade da 

calçada. 
0 Não existe faixa de pedestre ligando duas calçadas. 
  

Elemento: sinalização da faixa de pedestre. 
Escala Descrição 
4 Iluminada, com sinalização horizontal e vertical. 
3 Iluminada e com sinalização horizontal. 
2 Sinalização horizontal. 
1 Sinalização horizontal sem conservação, mas ainda visível. 
0 Não existe sinalização horizontal. 
  

 
Índice Institucional e Legal (ILeg) 
 
Neste quesito, o foco será o motorista usuário da via local ou coletora. Serão observados o 
comportamento do mesmo quanto ao respeito das normas instituídas para os locais, como 
também o seu comportamento ante as sinalizações instaladas pelo órgão de trânsito local 
que definem situações especificas. A tabela 2 descreve esses elementos que serão 



analisados e se os mesmos são respeitados ou não. Neste caso, a escala do índice será 
binominal: 2,5 (sim) e 1 (não). 
 
Tabela 3 - Elementos que compõe o Índice Institucional e Legal (ILeg). 
 Elementos. S  N 
1 Existe sinalização proibindo o estacionamento?   
2 Existe sinalização proibindo a parada e o estacionamento?   
3 A sinalização de proibido estacionar é respeitada?   
4 A sinalização de proibido para e estacionar é respeitada?   
5 Existe sinalização de velocidade máxima permitida na via?   
6 A sinalização de velocidade máxima permitida na via é respeitada?   
7 Os motoristas respeitam a distância mínima de parada do veículo antes ou 

depois de uma esquina? 
  

8 Os motoristas respeitam a faixa de pedestre, param para que o pedestre 
atravesse a via? 

  

 
Índice de Moderação do Tráfego (IMod) 
 
A proposta de criação do IMod é ter um instrumento quantificável para indicar possíveis 
locais para instalação de moderadores de tráfego. O Imod será calculado de acordo com a 
fórmula a seguir: 
 

IMod = IAce X ILeg, onde: 
 

IAce = ( ) 

 
ILeg = ( ) 

 
 
Após o cálculo do IMod será avaliada a pertinência ou não da implantação do moderador de 
tráfego no local de acordo com os seguintes proposta: 
 

� IMod <=4,0, deve-se em primeiro momento implantar os elementos básicos 
de Acessibilidade e/ou de Legislação; 

 
� 4,0 < IMod < 7,0, podem ser instalados moderadores de tráfego, porém com 

campanhas de esclarecimento para pedestres e motoristas; 
 
� IMod >= 7,0, podem-se instalar Moderadores de Tráfego sem restrição, 

bastando informar aos usuários locais de sua implantação. 
 
O peso maior atribuído ao Índice de Acessibilidade, foi considerado, pois a existência de 
elementos de acessibilidade são predominantes para que o pedestre tenha  condições de 
participar da mobilidade na cidade. Por isso mesmo a não existência do elemento de 
acessibilidade é mensurada na escala com zero.  
 
A proposta das escalas acima, não são no sentido da exclusão de uma determinada área 
em detrimento de outra, mas sim, a hierarquização de locais para busca da melhoria de 
elementos primários, para que em um futuro elas possam também receber elementos 
moderadores de tráfego. O intuito é avaliar a capacidade de locais previamente 
determinados em relação a possibilidade de utilização de moderadores de tráfego para a 
inversão da prioridade no trânsito.  
 



RESULTADOS 
 
De acordo com as características do projeto urbanístico de Brasília, foi escolhido como 
estudo de caso a área de 4 quadras residenciais (308 norte, 307 norte, 108 norte e 107 
norte) que no projeto urbanístico de Lúcio Costa a esse conjunto é denominado de unidade 
de vizinhança (figura 1 e 2). 

 
fonte: Google (2013) 

Figura 1 - Mapa viário da Unidade de Vizinhança. 

 
fonte: Google (2013) 

Figura 2 - Foto de satélite da unidade de 
vizinhança. 
 

Nessa unidade de vizinhança, foi observado que na entrada das quadras residenciais existe 
uma lombada para redução da velocidade e em duas quadras, elas se localizam entre dois 
caminhos de calçadas. Em todas as quadras existem elementos de acessibilidade e 
sinalização viária que garantem aos pedestres locais seguros para o seu deslocamento, 
figuras 3, 4 5 e 6. 
 

 
Figura 3 - Lombada entre ligando duas 
calçadas, com veiculo estacionado em local 
proibido (108 norte). 

Figura 4 - Entrada da quadra 107 norte, com 
lombada ligando duas calçadas. 

 
 



 
Figura 5 - Entrada da quadra 307 norte, com placa 
de sinalização de velocidade máxima na via e 
indicação de lombada à frente. 

 

Figura 6 - Entrada da quadra 308 norte, 
calçadas com rebaixamento sem faixa de 
pedestre. 

 
As quatro quadras residenciais foram avaliadas para a composição dos índices de 
acessibilidade e institucional-legal. A tabela a seguir apresenta os resultados: 
 
Tabela 4 - IAce, ILeg e IMod calculados no estudo. 
Quadra  IAce ILeg IMod 
308 norte 2,4 1,6 3,8 
307 norte 2,4 2,1 5,0 
108 norte 2,4 1,6 3,8 
107 norte 1,4 1,6 2,2 
Unidade de Vizinhança 2,2 1,7 3,7 

 
Pode-se observar que ainda resta a unidade de vizinhança implantar ou corrigir elementos 
básicos de acessibilidade para depois disso, buscar a instalação de moderadores de 
tráfego. Porém ao analisar as quadras residenciais de forma individual é possível a 
implantação de moderadores de trafego na Quadra 307 norte.  
 
Nessa quadra a proposta é a substituição das lombadas já instaladas por deflexões verticais 
do tipo platôs, que dariam continuidade das calçadas auxiliando na inversão da prioridade 
na área residencial. Porém de acordo com a proposta ela deverá ser acompanhada por 
campanhas de esclarecimento para a população local. 
 
CONCLUSÃO 
 
A proposta de criação de um índice de moderação de tráfego (IMod), vai ao encontro de 
mecanismos quantificáveis para a determinação de locais potenciais para a instalação de 
elementos que garantam maior segurança viária a pedestres. Para tal, foram propostos dois 
índices: índice de acessibilidade (IAce) e o índice institucional e legal (ILeg) que em conjunto 
formam o IMod.  
 
Os valores encontrados na pesquisa de campo, indicam que os locais escolhidos tem 
características que ainda não oferecem condições para implantação de dispositivos 
moderadores de tráfego, exceto para uma quadra residencial – 307 norte-, que mesmo em 
condições para implantação estes dispositivos devem ser acompanhados de campanhas de 
conscientização dos usuários locais. 
 
É possível o aperfeiçoamento dos indicadores com a inclusão de mais elementos, e no 
futuro a criação de um mapa regional com os locais mais indicados para a instalação de 
moderadores de tráfego, como também a definição de uma politica pública de 
aprimoramento da engenharia de tráfego em vias locais do Distrito Federal.
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