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CAROS LEITORES,

MARCAÇÃO COM CISNES
NO CRUZAMENTO
A cidade de Orlando, na Flórida, não
é apenas conhecida como a cidade
do famoso “Walt Disney World”, mas
também como uma cidade problemática para pedestres. O estudo
“Dangerous by Design” publicado
em 2019 pela organização sem fins
lucrativos Smart Growth America
mostra que a área metropolitana de
Orlando é a mais perigosa do país
para pedestres: Em média, três
pedestres são feridos todos os dias,
e pelo menos uma vez por semana
há um acidente fatal.
Uma das principais prioridades da
cidade de Orlando é, portanto, criar
um ambiente seguro para os pedestres. Com este propósito, foram iniciados vários projetos de segurança
rodoviária. Um desses projetos é

uma faixa de pedestres com um
toque artístico no movimentado
cruzamento da Summerlin Avenue
com a East Washington Street, uma
zona de alto risco para condutores e
pedestres em Thornton Park: Em vez
das habituais faixas de pedestre em
zebra, são agora marcações de cisnes em preto e branco que chamam
a atenção. A marcação incomum
não serve apenas aos condutores
de automóveis, mas também aos
pedestres como advertência visual
para prestar atenção ao trânsito,
pois aqui, como também em outros
locais, os pedestres que olham para
os Smartphones se tornaram um
perigo no tráfego rodoviário, provocando cada vez mais acidentes graves.

Não é fácil para os pedestres andarem nas
ruas. Eles são o elo mais fraco e, por isso,
o risco de sofrerem um acidente é consideravelmente maior. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), mais de 270 mil
pedestres no mundo perdem a vida todos os
anos nas ruas. Nos Estados Unidos, onde a
nossa Newsletter nos leva hoje, morre em
média um pedestre a cada 1,5 horas devido
a acidente de trânsito. A maioria dos acidentes acontece nas cidades, ao atravessar
uma rua e nos cruzamentos. Um meio eficaz
para aumentar a segurança dos pedestres
nas cidades são as faixas de pedestres,
mas nem sempre a marcação tem que ser
necessariamente com as clássicas faixas
em zebra. A segurança de trânsito também
pode ser criativa: Em Thornton Park, um
local popular e movimentado na periferia
de Orlando, a cidade do Disney World, os
pedestres passam agora por cisnes quando
atravessam a rua.
Com esta Newsletter, você irá saber
mais sobre o projeto e qual o papel
que DEGAROUTE® desempenhou nele.
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APLICAÇÃO SIMPLES E DURADOURA
O projeto foi criado em colaboração
com o Main Street District de Thornton Park e a cidade de Orlando, e
foi liderado pelo comissário Patty
Sheehan do distrito 4 da cidade de
Orlando. Para marcar a faixa de
pedestre, a Transpo Industries
utilizou a marcação Color-Safe®
com base nas resinas reativas
DEGAROUTE®. Esta marcação oferece alta qualidade, é fácil de aplicar e provou ter uma longa vida útil.
Devido à sua elevada durabilidade e
estabilidade de cor, esta marcação
em plástico a frio provou ser excelente e, mesmo depois de muito
tempo, ainda parece que foi aplicada recentemente.
As marcações em preto e branco
com design de cisne foram aplicadas com a ajuda de matrizes. Todas
as marcações foram aplicadas em
apenas um dia. Assim, o bloqueio

das faixas de rodagem foi reduzido
ao mínimo e o cruzamento pôde ser
rapidamente aberto ao trânsito.
Guy Harrigan é Gerente Regional de
Vendas na Transpo Industries (New
Rochelle, N.Y.) e responsável por
Flórida. “Color-Safe® com base em
DEGAROUTE® está sendo utilizado
cada vez mais - atualmente parece
não haver limites. Este e outros
projetos na Flórida e na Carolina do
Norte, onde o nosso produto também foi utilizado para marcar faixas
de pedestres, mostram que tudo é
possível.” Karen Dinitz, o Presidente
da Transpo Industries acrescenta:
“Os responsáveis escolheram a
Transpo e o Color-Safe® porque o
Color-Safe® é conhecido pela sua
longa vida útil e porque a nossa
equipe garante um serviço competente.”
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NOVA FAIXA DE PEDESTRE ATRAI AS ATENÇÕES
Desde a sua inauguração em
setembro de 2019, a nova faixa de
pedestres atrai muitas atenções.
No telejornal regional, a cobertura
das novas faixas de pedestres foi
sempre positiva. Por um lado, por
serem bonitas de se ver, e por outro,
e muito mais importante, o design

invulgar faz com que os condutores
se aproximem do cruzamento com
mais cuidado do que antes e prestem mais atenção aos pedestres
que se aproximam. Também agora
pode ser observado nos pedestres
um comportamento melhor. De
acordo com Patty Sheehan, os

pedestres param agora na faixa e
olham mais para o trânsito do que
para os seus celulares. “Acho que a
nova faixa de pedestres faz exatamente aquilo para que foi planejada”, disse Sheehan. Ou seja, torna
um cruzamento perigoso mais
seguro para todos os usuários da
estrada. Aliás, os cisnes em preto e
branco são uma homenagem aos
habitantes do Lake Eola, um lago
conhecido e popular no parque com
o mesmo nome no centro de
Orlando. Lá não há apenas muitos
cisnes vivos, mas também pedalinhos com o design de cisne e o
anfiteatro Walt Disney.
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