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SEGURANÇA VIÁRIA

A última edição da Revista CESVI 
tratou do estudo do Centro de 
Experimentação e Segurança Viária 

a respeito de como patinetes elétricas 
e bicicletas podem ficar ocultas nos 
retrovisores dos veículos. Agora, na segunda 
fase desse estudo de micromobilidade, o 
centro de pesquisa focou em identificar 
comportamentos e fazer alertas para esses 
condutores – e também para motoristas e 
pedestres – sempre de olho na segurança.
Os pesquisadores observaram mais de 1,2 
mil ciclistas e condutores de patinetes, na 
Avenida Paulista, em 28 agosto, e na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, em 30 de agosto, 
das 8h às 17h. Essas vias são expoentes na 
utilização de micromobilidade e podem servir 
de referência para outras grandes capitais.

MICROMOBILIDADE: 
COMPORTAMENTO DO USUÁRIO 
E SEGURANÇA DO PEDESTRE

ESTUDOS DO CESVI 
REVELAM COMO CICLISTAS 
E USUÁRIOS DE PATINETES 

INTERAGEM COM AS VIAS E 
COM QUEM ANDA A PÉ
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Foi identificado, então, que 80% dos ciclistas 
e 87% dos usuários de patinetes não utilizam 
qualquer equipamento de proteção. Para o 
CESVI, o kit adequado deve ser composto 
por capacete, joelheira e cotoveleira. (Vale 
ressaltar que 22,3% dos ciclistas e 12,3% 
dos usuários de patinetes usam pelo menos 
o capacete.) 
Como todo paulistano sabe, as avenidas onde 
o estudo foi realizado são bem movimentadas, 
e ambas possuem ciclofaixas em toda a sua 
extensão. Ainda assim, segundo a pesquisa, 
9% dos ciclistas e 21% dos condutores 
de patinetes circulam nas vias, entre os 
automóveis e ônibus. Isso implica uma 
atenção especial dos motoristas, embora os 
usuários devessem utilizar a infraestrutura 
dedicada para fazer seu trajeto, sempre que 
houver uma.
Os pesquisadores também identificaram 
que 11% dos ciclistas não respeitam a 
faixa de pedestres; 17% dos condutores de 
patinetes param no meio da faixa, obstruindo 
a passagem; e 8% dos ciclistas e 16% 
dos usuários de patinetes não obedecem 
ao semáforo. Parece pouco? Não é: 16 em 
cada 100 pessoas correm risco de vida 
ao desobedecer à orientação semafórica. 
Quantos acidentes podem surgir daí?
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TRAVESSIA DE PEDESTRE (TEMPO DE FRENAGEM)
Após analisar, nas fases anteriores, o comportamento do 
motorista de um veículo e o comportamento do usuário, o 
CESVI seguiu, então, para a terceira fase de seu estudo de 
micromobilidade, agora para analisar o tempo de frenagem de 
patinetes diante de uma travessia inesperada de uma pessoa a pé.
O teste foi realizado nas dependências do CESVI BRASIL, onde 
aproximadamente 20 voluntários participaram da simulação. 
Na situação do teste, ocorreu uma travessia repentina de 
pedestre ocultado por dois veículos. Os pesquisadores avaliaram 
em qual ponto o condutor seria capaz de visualizar o pedestre 
(representado por um boneco automatizado) e realizar a frenagem.

As especificações técnicas do teste foram as seguintes:
•  Obstáculo para dificultar a visualização na travessia  

de pedestre repentinamente.
•  Distância segura de 1,5 metro de distância do condutor  

de automóvel, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
•  Velocidade do pedestre de 5 km/h.
•  Três velocidades utilizadas no patinete: 20 km/h,  

15 km/h e 10 km/h.

RESULTADO DO TESTE
Segundo a regulamentação do Artigo 8º 
do Decreto Nº 58.750, de 13 maio de 
2019, somente é permitida a circulação 
em vias públicas, ciclovias e ciclofaixas, 
de patinetes com velocidade máxima de 
20 km/h. 
E, de fato, as patinetes compartilhadas 
são configuradas para que atinjam 
a velocidade estabelecida por lei. 
No entanto, os resultados do teste 
demonstram que, em uma situação 
repentina de travessia de pedestre, 
o condutor da patinete só consegue 
frear o equipamento ao conduzi-lo em 
velocidade de até 10 km/h – o tempo e o 
espaço de frenagem não são suficientes 
em velocidade superior a essa. 

VELOCIDADE DÁ PARA FREAR? DISTÂNCIA EM QUE COMEÇOU  
A VISUALIZAR O PEDESTRE

DISTÂNCIA DE FRENAGEM  
DO EQUIPAMENTO

20 km/h Não 4 metros 7 metros

15 km/h Não 3 metros 3,8 metros

10 km/h Sim 2 metros 1,8 metros
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