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RESUMO 

O trabalho apresenta um método para avaliar a relação dos acidentes envolvendo 

veículos de carga com as características geométricas das rodovias. 

A partir de uma análise macroscópica para um trecho de estudos considerado, o 

método vai detalhando os acidentes por sub-trechos até concentrar-se em regiões ou 

locais críticos do ponto de vista da compatibilidade do tráfego de veículos com a 

geometria da via. 

Apresenta-se um estudo ele caso de um trecho com condições geométricas 

potencialmente perigosas e elevado tráfego de veículos de carga, situado dentro da 

área de atuação da DRJ do DER-SP (Obelisco - Jaú - Pederneiras). 

A partir dos resultados da aplicação elo método ao trecho selecionado, conclui-se que 

a hipótese de que existe uma relação de acidentes com a geometria da via tem 

fimdamento e merece uma investigação aprofundada . 

Apresentam-se também uma série de recomendações quanto a melhorias na geometria 

de trechos críticos e quanto à estmtra dos dados e forma de preenchimento dos 

Relatórios de Acidentes ele Trânsito - RA Ts. 

ABSTRACT 

The study presents a method to evaluate thc relationship of accidents involving cargo 

vchicles with the geometric characteristics o f roads. 

Starting with a macroscopic analysis of a road scction, thc mcthod dctails thc 

accidents by sub-sections anel then concentrates on criticai regions or points from the 

the point ofview o f compatibility of the traffic of cargo vehicles with road geometry. 

A case study for a road scction situated in thc opcration arca o f the DRJ o f DER-SP, 

that is considered potentially hazardous anel has a hjgh traffic volume of cargo 

vehicles, is presenteei. 

Baseei on the results of the case study, it is conclucled that the hipothesis that there 

exists a relationship between acciclents and road geometry is a sound one anel deserves 

further ínvestigation. 

A series of recommendations of improvements in road geometry o f criticai segments 

ís presenteei, as well as reconunendat ions of forms of improving the data anel filling 

out ofthe Traffic Accidents Reports- RATs . 
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1. JNTRODl.AÇ.ÃO 

O Brasil, com l 50 milhões de habitantes e 17 milhões de veículos transitando nos I ,4 

milhões de quilômetros de rodovias em 1992 (Datafolha, 1992), não contando os 

quilômetros de nuts e avenidas de mais de 6 mil municípios, tàz 50 mil mo11es em 

acidentes de trânsito por ano em I milhão de acidentes que geram 350 mil feridos, 

surgindo daí um alto número de deficientes físicos, incapacitados total ou 

parcialmente, para o serviço produtivo. Estima-se que os custos dos acidentes chegam 

a 4 bi lhões de dólares por ano, incluindo os danos materiais, despesas médicas e horas 

improdutivas geradas pelos acidentes. 

Para se ter uma idéia da proporção de nossos índices, vamos compará- los com os dos 

Estados Unidos. 

)Nos Estados Unidos, observa-se o registro de l ,2 acidentes fatais para cada I 00 

milhões de veículos quilômetro. No Brasil , este número é de 30 acidentes !~\tais a cada 

100 m/v/Km, o que torna nosso trânsito, em termos relativos a acidentes fatais, 25 

vezes mais perigoso do que o norte-ame• icano (IPC, 1994). 

O aumento de veículos e o desenvolvimento tecnológico que ti vemos por parte da 

indústria automobilística, pri ncipalmente por parte das montadoras de veículos de 

carga, fo i mais intenso que o desenvolvimento das rodovias, isso devido à grande 

extensão de nosso território. 

O inchaço da frota rodoviária é percebido principalmente em regiões canavieiras, 

como as regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Longos e pesados, os veículos canavieiros 

trafegam por rodovias que muitas vezes não possuem infraest111tura para que estes c 

os demais veículos trafeguem com segurança . 

Por causa disso, um fator que marca muito nossas rodovias é a segurança, por termos 

altos números de mortes em acidentes no trânsito. 
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Durante muitos anos, aumentar a segurança no trânsito significou treinar e disciplinar 

motoristas, afinal dizem as estatísticas, 70% dos acidentes acontecem devido à fal ha 

humana, 20% pelas deficiências das estradas e apenas I 0% por defeitos mecânicos 

nos veículos (TRANSPORTE MODERNO, 1991). . 
A forma com que os acidentes são documentados no Brasil, podem camuflar o papel 

dos veículos e das vias como grandes culpados dos acidentes de trânsito. 

Treinar motoristas é uma providência que, embora indispensável, tem como limite as 

deficiências humanas. Lento na percepção e nas reações, o homem tem um campo de 

visão muito estreito, não enxerga para trás, ofusca-se facilmente, etc. Por isso, muitas 

vezes, os veículos - especialmente veículos de carga e ônibus - se transformam em 

armas mortais nas mãos de motoristas imprudentes e inexperientes. 

Portanto, atribuir simplesmente ao condutor do veículo a maior parcela como culpado 

dos acidentes, constitui, em nossa opinião, um grande cquívocn, pois, quase sempre, 

o acidente de trânsito resu lta de uma combinação de fatores desfavoráveis . 

Devido à falta de qualidade das estatísticas, não é possível quantificar, no Brasil, o 

peso das rodovias entre tais fatores . 

De acordo com dados ingleses, a via e o meio ambiente participam com 32% das 

ocorrências de trânsito. Apesar de não ser considerado importante, o esquema viário 

cria situações propícias a acidentes de trânsito (TRANSPORTE MODERNO, 199 1). 

/ Em geral, a insegurança nas rodovias nasce de projetos geométricos não satisfatórios, 

baseado, quase sempre e1n normas e modelos importados. Por exemplo, no Brasil foi 

comum, por muito tempo, o abuso de aclives acentuados e longos, onde caminhões 

velhos e com baixa relação potência/peso induziram, c continuam induzindo, 

ultrapassagens perigosas, provocando acidentes, muitas vezes mortais. 

Mas este é apenas um dentre inúmeros tipos de locais potencialmente perigosos que 

existem em nossas rodovias. 

Não faltam tentativas de remediar tais erros, recorrendo-se, para 1sso, a uma 

sinalização indiscriminada. 

No entanto, mesmo quando são corretamente utilizados, os sma1s de trânsito 

brasileiros, especialmente os horizontais, baseiam-se em crit érios de distância de 

visibilidade, velocidade e distância de frenagem já ultrapassados. 

A situação do tráfego rodoviário brasileiro é bastante crítica. Qualquer motorista nota 

a interferência dos veículos de carga nas rodovias brasileiras, arriscando suas vidas 

nas tentativas de ultrapassagens, que além de dificultar a visibilidade, são muito 

lentos, devido a baixa relação potência/peso operacional. 
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Trechos críticos, como as intersecções em nível, principalmente as localizadas em 

locais de baixa distância de visibilidade, podem ser alguns dos locais potencialmente 

perigosos e serem agentes causadores de acidentes. 

Os tremjnhões e rodotrens levam muito ten1po para atravessar uma intersecção e, se 

caso a visibilidade não seja suficiente para o veículo que trafega pela via principal 

diminuir a velocidade, fatalmente ocorrerá um acidente. 

Este e outros locais potencialmente perigosos, ou seja, com problemas geométricos, 

podem ser considerados agentes causadores de acidentes. O que pretende-se mostrar 

neste trabalho, é que nem sempre a culpa de um acidente é do motorista, havendo 

influência da geometria da via. 

Buscando este objetivo, levantou-se dados sobre os acidentes nos Relatórios de 

Acidentes de Trânsito (RAT's), que são fornecidos pela Polícia Militar Rodoviária 

responsável pela rodovia em estudo, e dados das característi cas geométricas da 

rodovia através de um levantamento geométrico "In Loco" . 

Os Relatórios de Acidentes de Trânsito foram fornecidos pelo 2Q Batalhão da Polícia 

Mi litar Rodoviária do Estado de São Paulo, locali zado em Bauru. 

Desses relatórios obtem-se informações do estado da rodovia , das características 

geométricas de locais que considera-se potencialmente perigoso, das condições 

climáticas, condições dos motoristas c dos veículos envolvidos em acidentes. 

No levantamento geométrico "In Loco" utilizou-se o hodômetro de um veículo para 

medir-se comprimentos longos, como comprimento de rampas. 

Utilizou-se trena para o levantamento de distâncias pequenas, como distância de 

visibilidade em curvas ve11icais convexas c raios interno e externo de cruzamentos e 

rotatórias. 

Pelo conhecimento prévio da situação do tráfego e das condições das rodovias, 

escolheu-se como região de análise, a que se loca liza em torno da cidade de Jaú. 

Foram selecionadas as rodovias SP-255 do Km 123+000 ao Km 148+000, SP-304 do 

Km 296+000 ao Km 302+000 e a SP-225 do I<m 180+000 ao Km 2 11 +000. 

Para armazenar todos estes dados foram elaborados dois programas em Clipper -

Sununer 87. O programa SAT , fornecido pela Polícia Militar Rodoviária do Estado 

de São Paulo que armazena os dados de acidentes, foi totalmente refonnulado, e 

criou-se o programa GEO, que armazena os dados referentes às características 

geométricas e correlaciona-os com os acidentes. 

Com a posse destes dois programas é possível determinar as regiões críticas das 

rodovias e descobrir como são, estas regiões, geometricamente, possibilitando assim, 

nnalisar se há ou não influência da rodovia na ocorrência de acidentes. 
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2. O TRECt-10 EXPERJM EN T.AL 

O trecho experimental escolhido para estudo pertence a uma rodovia simples ele mão 

dupla, com velocidade de projeto de 80 km/h, onde tem-se algumas rampas com faixa 

adicional, e alguns cntzmnentos com faixas de aceleração e de desaceler~çi\o e 

acostamento em alguns trechos. 

Esta região é de intenso movimento de veículos de carga, por locali zar-se no centro 

do Estado de São Paulo e com muitas usinas de cana-de-açúcar. 

Por esses motivos, escolheu-se esta região para relacionar os acidentes envolvendo 

veículos de carga com a geometria ele rodovias. 

O trecho experimental divide-se em três sub-trechos: 

o O lQ sub-trecho é a SP-255, entre o km 123+000 m e o km 148+000 m, e 

localiza-se em u1na região de topografia ondulada, ocasioando 111uitos aclives 

e declives curtos, e consequentemente tem-se poucas oportunidades de 

ultrapassagens, devido à inexistência de fa ixas adicionais. 

o O 2Q sub-trecho é a SP-304, entre o km 302+000 m e o km 296+000 m, c tem 

como características principais, a superposição de 3 rodovias, o que gera um 

volume diário médio da ordem de 11000, além de de uma rampa longa e 

íngrime, cruzamentos em nível e duas rotatórias. 

• O 3Q sub-trecho é a SP-225, do km 180+000 m até o km 21 1 +000 m, e 

localiza-se em uma região plana, onde tem-se rampas suaves e boa distância 

de visibilidade em curvas verticais convexas e cruzamentos. 

A figura 2.1 mostra a localização do trecho experimental no Estado de São Paulo. 
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PIGURA 2.1 - LOCALIZAÇÃO DO TRECHO EXPERIMENTAL NO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 



3. :A SEC\LAR;ANÇ.A DAS RODOVJ;AS 

As normas correntes usadas para projeto de rodovias, análise de capacidade de 

intersecções são feitas com base em propriedades mecânicas dos automóveis, com 

alguns acréscimos, para as propriedades mecânicas dos veículos de cargas. Essas 

normas foram elaboradas quando as propriedades dos veículos de carga não se 

diferenciavam muito dos veículos de passageiros (1-nJTCHINSON, 1990). 

Infere-se portanto que existem muitas rodovias que necessitam de uma revisão em 

seus projetos geométricos, devido à evolução dos veículos de carga que circulam por 

nosso sistema de transporte rodoviário. 

3.1 A SEGURANÇA VIÁRIA 

Todas as regulamentações relativas a dimensões e peso dos veículos de carga 

representam uma série de compromissos entre necessidades conflitantes. 1 lá a 

necessidade da indústria de veículos de carga tàbricar veículos que tenham 

movimentos seguros e eficientes com diferentes tipos de carga. Entretanto é 

necessário que as rodovias tenham seus projetos geométricos satisfatórios e eficientes 

para garantir o movimento seguro e eficiente dos veículos de carga, de diferentes 

taroanhos, pesos e características operacionais. 

O que ve-se sobre transporte rodoviário, é que este modo de transpo11e é muito 

dinâmico. Em um período de 75 anos o transporte rodoviário transformou-se na 

modalidade dominante de transporte nos Estados Unidos (LILL, 1986). 

Com isso a indústria automobilística adaptou-se às regulamentações de seus 

governantes. 

Produtividade é a palavra chave, e é o fator predominante na determinação de como a 

indústria age no caso de qualquer mudança nas regulamentações das jurisdições. 
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A aceleração dos veículos de carga vazios pode ser baixa a ponto de chegar a 0,61 

mJs2. Os veículos de carga carregados serão sempre mais lentos, especialmente em 

aclives . 

Isso cria problemas com os veículos de carga que atravessam intersecções em nível 

em rodovias de alta velocidade, onde as faixas de aceleração, se existirem, 

provavelmente foram projetadas para veículos de passageiros. 

Em rotatórias e cruzamentos os veículos de carga têm que parar, e dependendo da 

inclinação da rampa e da carga, o veículo de carga pode estar restrito às primeiras 

marchas, e isso pode significar em velocidade máxima muito baixa, o que aumenta 

significativamente o tempo de exposição dos veículos de carga a acidentes, 

especialmente se dois ou três veículos de carga são envolvidos (JACKSON, 1986). 

Um problema reconhecido dos veículos de carga é a inabilidade destes em manter 

velocidade de operação aceitável em aclives. 

Hoje os projetos de rampas ainda são feitos para veículos de carga novos, em ótimas 

condições e pouca carga (FREITAS, 1986). 

Quando um veículo de carga faz uma conversão, a estratégia usada pelo motorista 

depende de algumas relações entre a geometria da curva, o comprimento total elo 

veículo e o comprimento de cada unidade rebocada, no caso ele veículos combinados 

(BILLING e MERCER, 1986). 

Quando um veículo de carga faz uma conversão à esquerda, em um cruzamento por 

exemplo, o motorista tem uma maior facilidade de manobrar o veículo, pois exüte um 

espaço suficiente para o motorista convergir sem obstáculos à sua frente. 

Uma situação bastante diferente desta, é quando o motorista necessita fazer uma 

conversão à direita, pois o motorista deve fazer a conversão sem invadir a faixa de 

tráfego oposta c ter cu idado com a gu ia ou qualquer outro obstáculo à sua direita . 

Nesse caso o motorista deve solucionar um problema de otimização, minimizando a 

intrusão elo veículo na faixa de tráfego oposta caso não tenha espaço suficiente. 

Um dos problemas que os veículos de carga podem criar é nas intersecções em 

relação à sinalização. 

Por causa de seu comprimento e peso, os veículos de carga ocupam maior espaço e a 

pista por maior tempo para efetuar um cruzamento. 

Um número significativo de veículos ele carga percorrem as rodovias durante as horas 

de pico, diminuindo a capacidade das intersecções. Por afetar a capacidade das 

intersecções, uma solução seria a mudança elo greide próximo às intersecções, para 

aumentar a distância de visibilidade e consequentemente acomodar os veículos ele 

carga nesses locais (ALBERTA TRANSPORTATION, 1985). 
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3.1.1 ACIDENTES ENVOLVENDO VEÍCULOS DE CARGA . 

Os acidentes que envolvem veículos de carga, despe11am um grande número de 

interessados, principalmente por causa da severidade e grande prejuízo econômico 

que os acompanham (POLUS e MAHALEL, 1985). 

O Oakland County Road Commission (OCRC), em vista dos sérios acidentes de 

tráfego, tem adotado como prioridade número I a segurança nas rodovias. 

Para identificar os problemas de locais perigosos o OCRC e as autoridades 

responsáveis pelas rodovias têm à sua disposição todos os dados de acidentes de 

tráfego de sua jurisdição nos computadores (BARBARESSO, 1982). 

Apesar da severidarle dos acirlentes envolvendo veículos de carga, deve-se esperar 

que a taxa de acidentes com esses veículos seja menor do que a taxa de acidentes com 

veículos de passageiros. Vejamos algumas razões para isso: 

o Os veículos de carga trafegam mais pelas rodovias do que os veículos de 

passage1ros. 

o Os motoristas dos veículos de carga são, em geral, mms habilidosos c 

experientes que dos veículos de passageiros. 

o A manutenção dos veículos de carga, principalmente das grandes empresas, é 

mais frequente elo que nos veículos de passageiros. 

Apesar da menor taxa de acidentes dos veículos de carga, existem t a.zões pata esses 

veículos terem maiores riscos de acidentes, como: 

o Fadiga dos motoristas, pois, em geral, dirigem horas seguidas, o que causa um 

decréscimo nos reflexos. 

o Pneus em mal estado, freios desregulados, alta distância exigida para parada 

total, baixa estabilidade e baixa aceleração são algumas características de alto 

nsco. 

O peso dos veículos de carga envolvidos em acidentes rodoviário é um fator 

significante na severidade dos acidentes, por causa da alta massa que um veículo de 

passageiro encontra quando há uma colisão frontal, por exemplo. 



.. 

9 

A relação 11 nÚmero de acidentes/veículo x Km x ano11 (Taxa de Acidentes) é maior 

para os veículos de passageiros, mas a percentagem de veículos envolvidos em 

acidentes fatais é maior para os veículos de carga. A relação 11número de acidentes 

fatais/veículo x Km ano 11 é maior também para os veículos de carga (Bi\RBARESSO, 

1982). 

Os dados de acidentes são basicamente os resultados dos registros policiais. Os 

policiais geralmente, não têm tempo e experiência para conduzir corretamente as 

investigações dos acidentes e coletar os dados necessários, quando há veículos de 

carga envolvidos, o que permitiria, caso contrário, uma análise mais precisa da relação 

entre os acidentes envolvendo veículos de carga e as características geométricas das 

rodovias (JACKSON, 1986). 

Quando os acidentes envolvem mortes ou lesões graves, os policiais lrt:inadus ou 

equipes de investigação de acidentes em rodovias devem ter os recursos necessários 

para examinar as relações entre os veículos de carga e as rodovias. 

Os dados macroscópicos, incluindo investigação específica dos acidentes, devem ser 

examinados para determinar as áreas críti cas das rodovias c identificar as 

características dos veículos de carga. 

Os estudos e as estatísticas dos acidentes são analisados para definir a extensão do 

potencial dos problemas relatados para os veículos de carga e as condições das 

rodovins. 

O termo segurança rodoviária refere-se à segurança de tráfego em qualquer tipo de 

áren. 

Um trecho de uma rodovia é considerado perigoso, quando, nele tem-se ao menos um 

acidente por ano, independente de seu volume diário médio (Mak et ai., 1988). 

A análise de segurança rodoviária pode ser caracterizada por quatro fatores, que são: 

I. Tipo de análise (identificação do problema, avaliação da seção transversal e 

avaliação da seção longitudinal da rodovia). 

2. Unidade de análise (local ou acidente). 

3. Plano de análise. 

4. Especificação (rodovia, acidente ou ambos) . 
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Analisando um a um, tem-se: 

1. Tipo de análise. 

• Identificação do problema. A determinação de onde e porque os acidentes 

ocorrem. 

• Avaliação da seção transversal. O estudo da relação dos acidentes com vários 

fatores, usando dados de uma determinada época. 

• Avaliação da seção longitudinal. O estudo do efeito ele um tratamento dado 

aos acidentes em diferentes épocas. 

2.Uniclade de análise. 

o Define-se como sendo o local do acidente ou o acidente. O local é definid o 

como sendo um trecho da rodovia, por exemplo, uma rampa. 

o 

3.Piano de análise. 

O plano de análise é o objetivo ela análise, ou seja, o que a análise pretende 

verificar. 

o O plano varia de acordo com o tipo de análise que é conduzida. 

4.Especificação da análi se. 

o Este fator reflete o nível de detalhe necessário na análise dos acidentes. 

o Inclue-se os dados necessários, por exemplo, número de acidentes fatais, a 

geometria da via, e a inclusão das variáveis, como, tipo de rodovia, tipo de 

acidente, etc. 

A especificação para a proposta da análise é definida pelas variáveis relatadas da 

rodovia, por exemplo, tipo de via, curva ou tangente, número de faixas, etc. 

As variáveis relacionadas aos acidentes são, condições meteorológicas, condições do 

pavimento, tipo de acidente, tipo de veícu lo, danos causados, etc. 

Para a análise da identificação do problema a unidade de análise pode ser a rodovia ou 

os acidentes. 
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Deve-se evidenciar que a análise básica do acidente não é aplicada a um local 

específico, pois um local específico refere-se a trechos c não a acidentes. 

Na análise de identificação do problema, os dados procurados, sendo frequência dos 

acidentes, taxa dos acidentes, severidade dos acidentes, são relatados para os 

acidentes ocorridos para certas condições impostas. 

Para a avaliação da seção transversal, a unidade de anál ise é também o local ou o 

acidente. 

A proposta da análise pode ser agrupada em duas categorias: 

• Avaliação Comparativa. Compara-se o desempenho da segurança ou 

resultados dos acidentes entre duas ou mais condições impostas. 

o Relacionamento. Determina-se o efeito de certas condições ou parâmetros na 

frequência, taxa e severidade dos acidentes. 

Para a avaliação longitudinal, o objetivo é avaliar a segurança de uma melhoria na 

rodovia, anteriormente e posteriormente a esta implementação. 

Para esta análise, a unidade é sempre o local. 

3.1.2 A GEOMETRIA DAS RODOVIAS. 

As condições geométricas das rodovias devem ser analisadas, considerando-se que 

tamanho e peso dos veículos de carga influenciam na operação do tráfego. 

As medidas geométricas das vias que devem ser selecionadas são os aclives 

acentuados, tipo de área, intersecções, como cruzamentos e rotatórias e curvas 

verticais. As medidas operacionais dos veículos incluem volume diário médio (VDM), 

velocidade e headway obtidos em diferentes condições de tráfego usando sensorcs 

eletrônicos, se possível (FREITAS, 1986). 

Freitas ( 1986) selecionou seis estados com base nos tipos mais comuns de veículos de 

carga que circulam em cada estado. f oram selecionados em cada estado trechos de 

rodovias para representar vários tipos e características de rodovias. 

Por um ano e meio, foram coletados dados detalhados de cada acidente em cada 

estado. 

Esses dados incluíram, descrição detalhada dos veículos de carga envolvidos nos 

acidentes, descrição das rodovias, dos motoristas, condições ambientais e descrição 

dos acidentes. 



,•, 

12 

Todos os dados foram usados para calcular a taxa ele acidentes que poderiam ser 

comparadas para determinar a influência de cada fator nos acidentes envolvendo 

veículos de carga. 

As intersecções, especialmente as próximas de áreas industriais, foram os matares 

problemas com veículos de carga. 

Nestes locais os veículos de carga têm problemas de desaceleração e também 

problemas com aceleração e conversões em rotatórias (JACKSON, 1986). 

Um exemplo, é um acidente em uma região madereira que envolveu um caminhão 

madereiro com 24 m de comprimento que fazia uma conversão em um cruzamento. O 

caminhão capotou pelo lado direito e atingiu um ônibus escolar, matando três 

estudantes. 

Um dado muito importante em projetos geométricos de rodovias é a distância de 

visibilidade necessária para uma parada total sem choque com qualquer obstáculo 

(HUTCHINSON, 1990). 

Os projetos para distância de visibilidade em curvas verticais convexas têm sido feitos 

em base nas características ele veículos de passageiros, ignorando os veículos de 

carga, sugerindo que sua maior distância de visibilidade, pois os motoristas dos 

veículos de carga localizam-se a uma altura maior do que os motoristas dos veículos 

de passageiros em relação à rodovia, mais do que compensa a capacidade inferior de 

frenagem desses veículos (FREITAS, 1986). 

Rodovias de duas faixas e dois sentidos em áreas montanhosas com grande volume de 

veículos de carga são um problema sério para os motoristas de automóveis. Eles têm 

restrições em relação à visibilidade e poucas oportunjdades de ultrapassagens, e 

muitas vezes os espaços para ultrapassagens são restritos, ocasionando um grande 

risco de acidentes (KHASNABIS, 1986). 

Quase sempre achamos que nossa visão da rodovia é atrapalhada por um veículo de 

carga trafegando à nossa frente, principalmente quando estamos entre dois veículos ele 

carga e com um terceiro ultrapassando a todos, e nesse congest ionamento perdemos 

quase toda a nossa visão ela sinali zação horizontal (SCHOOR, 1986). 

Existem muitas situações potencialmente perigosas com a presença de um ou mais 

veículos de carga nas rodovias. 

Há tempos atrás, os projetos geométricos eram feitos para 85% dos veículos. Por 

exemplo, o limite de velocidade era calculado para 85% do fluxo previsto para a 

rodovia. 
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Assim, os veículos de carga eram somente I 0% do tráfego em muitas rodovias. 

Existem trechos específicos de rodovias que comportam fluxos desproporcionais de 

veículos de carga. 

Por causa do alto número de acidentes e mortes nas rodovia em acidentes envolvendo 

veículos de carga, e também com o constante uso dos veículos combinados longos 

(VCL's) pelas empresas tranporiadoras, principalmente canavieiras, sugere-se que os 

estudos relativos à segurança nas rodovias sejam analisados em relação ao 

desempenho dos veículos de carga nas rodovias, dividindo-os em duas classes: os 

veículos de carga longos (VCL's) e os veículos ele carga unitários . 

Um estudo de Jackson ( 1986), mostrou que 20% dos veículos que trafegavam por 

uma certa rodovia eram veículos de carga e metade desses era de veículos 

colllbinados longos (VCL's) . 

Os dados elo FARS (Fatal Accident Reporting System) de 1983 mostrou que 3.301 

dos 37.971 acidentes fatais envolveram veículos combinados longos. O principal tipo 

de acidente envolvendo este tipo de veículo foi colisão com outro veículo com 72, I%, 

em segundo lugar tivemos atropelamento de pedestres com 8%, capotamento com 

5,4%, colisão em guard-rail com 2,7% e colisão com trens com 0,5% (JACKSON, 

1986). 

Os elementos de projeto geométrico são determinados para prover segurança, 

operação contínua da velocidade, representando as condições normais de uma certa 

rodovia. 

A aceleração lateral de um veículo trafegando por uma curva circular é contra

balanceada pela combinação da componente horizontal do peso do veículo que 

aparece devido à superelevação ela rodovia e o atrito lateral entre os pneus do veículo 

e o pavimento (KANELLAIDIS, 1991 ). 

Existem dois problemas relativos a projeto de superelevação que devem ser 

enfat izados. 

O primeiro problema é em relação às diferenças, para curvas idênticas, entre 

velocidade de projeto e a superelevação máxima que é usada. 

O segundo problema é mais sério, que é a grande diferença que existe entre a 

velocidade de projeto e a velocidade operacional real dos veículos de carga, que pode 

provocar um acidente grave. 
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Um princípio básico, amplamente aceito nos estudos de projetos geométricos de 

rodovias, é que a velocidade operacional dos veículos de carga é próxima à 

velocidade de projeto da via, e que o máximo de diferença entre elas seja de 16 Km/h 

para que continue o tráfego dos veículos de carga con1 conforto e segurança. 

Estudos dirigidos aos motoristas e estudos em relação a projetos geométricos de 

rodovias, indicaram que a reavaliação no conceito de velocidade de projeto é 

necessária (KANELLAIDIS, 1991 ). 

Os motoristas, em geral, fazem uma curva sem observar a velocidade de projeto. 

Estudos indicam que eles tendem a dirigir em velocidades que lhes são confortáveis 

em cima de sua percepção da geometria horizontal , vertical e transversal à via. 

O efeito da superelevação somente é percebido quando os veículos entram nas curvas. 

Consequentemente, a superelevaçâo deveria depender da velocidade instantânea do 

motorista. 

Assim, o uso da velocidade de projeto para determinar os elementos geométricos 

deveria ser reavaliado e se possível ser trocada pela velocidade de operação. 

As normas correntes usadas para projeto geométrico, análise da capacidade elas 

intersecções em rodovias são feitas em relação às propriedades mecânicas dos 

automóveis, com alguns acréscimos, nas normas, para os veículos de carga. 

Essas normas fo ram elaboradas quando as propriedades dos veículos de carga não se 

diferenciavam muito dos automóveis (HUTCHINSON, 1990). 

Por isso, há muitas rodovias que necessitam de uma revisão em seus projetos 

geométricos, devido à evolução dos veículos de carga que circulam pelos sistemas de 

transporte rodoviário. 
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3.1.3 VEÍCULOS DE CARGA UNITÁRIO E VEÍCULOS DE CARGA 

LONGO (VCL's) . 

Os veículos de carga quando frenados não têm eficiência suficiente para parada total 

com segurança antes de algum obstáculo, se o sistema de freios não for regulado 

periodicamente. 

Em acidentes envolvendo veículos de carga, é usual achar os freios dianteiros sem 

ajuste ou gasto, e por causa disso, o Commercial Vehicle Alliance (CVA) dos Estados 

Unidos monitora um programa de inspeção nacional que checa os freios dos veículos 

de carga e o número de horas de serviço dos motoristas que são envolvidos em 

acidentes, que são considerados as duas causas principais dos acidentes envolvendo 

veículos de carga (LILL, 1986). 

As deficiências características dos veículos de carga, os expõem a certos tipos de 

acidentes. 

Um dos tipos de acidentes que mais envolvem veículos de carga é a colisão traseira. É 

visto que as colisões traseiras representam 35% de todos os acidentes envolvendo 

veículos de carga (POLUS e MAI-IALEL, 1985). 

Os veículos de carga são mais susceptíveis às coli sões, na dianteira c na traseira, em 

rotatórias e em rampas acentuadas. Em rotatórias, os veículos de carga se destacam 

por sua dificuldarle de frenar, e em aclives, devido à sua baixa velocidade e possível 

falta de atenção de quem vem atrás. Outro tipo de acidente em que pode-se esperar 

alto envolvimento dos veículos de carga é o abalroamento lateral, isso devido às 

dimensões e dificuldade dos veículos de carga nas curvas. 

Um dos enfoques de literaturas publicadas, tem sitlo a t;apat;idaue de anlpli t-u-se tllll 

veículo de carga, acoplando-se de 1 a 3 reboques (VCL's - Veículos Combinados 

Longos). 

Essa capacidade é particularmente insegura no caso de uma manobra de emergência, 

mas essa insegurança pode ocorrer também em curvas, saídas de curvas em 

cruzamentos e intersecções em nível e locais onde existem poucas oportunidades de 

ultrapassagem, onde motoristas imprudentes tentam ultrapassagens perigosas em 

locais proibidos. 

De uma avaliação de dados do departamento de pesquisadores da University of 

Michigam Transportation Research Institute (UMTRI) foi possível examinar a 

distribuição dos veículos com exatidão. 
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A UMTRI conduziu por longos anos um programa reservado à distribuição de 

veículos combinados longos no estado de Michigam. 

Os estudos concluídos pela UMTRI com os VCL's indicaram o potencial dos 

problemas de segurança em seu uso normal. 

Os problemas concluídos pela UMTRI são que os acidentes envolvendo VCL's, 

mostram que esses têm mais acidentes fatais do que os acidentes envolvendo veículos 

de carga unitários. As comparações dos veículos de carga longo com os unitários 

demonstram a influência das características dos veículos nos acidentes ocorridos 

(CARSTEN, 1982). 

A análise de acidentes que envolvem VCL's e veículos de carga unitários não devem 

ter favorecimento pendente que influencie em uma avalição mais detalhada dos dados 

expostos, o acidente deve ser examinado sozinho, para indicar as áreas onde a 

segurança dos VCL's é deficiente, quando comparada com os veículos ele carga 

unitários. 

Em relação aos motoristas dos VCL's, presume-se que são hábeis para entender as 

diferenças operacionais dos dois veículos, mas, de fato, o que acontece é que pela 

diferença nas características dos acidentes envolvendo VCL's e veículos de carga 

unitários, conclue-se que os motoristas não entendem as diferenças operacionais entre 

os dois tipos de veículos. 

Isso significa que os motoristas devem ser treinados, e consequentemente termos 

significantes benefícios ao contrário de acidentes. 

Em 1969 os transportadores canadenses tiveram uma permissão especial para operar 

veículos com 3 reboques, entre Edmonton e Calgary. AJberta foi uma das primeiras 

jurisdições da América elo Norte a conceder operações com este tipo de veículo. 

Os "triples traillers trucks" foram analisados separadamente dos ou tros veículos de 

carga de rotina por nove meses, e durante este tempo, foram objetos de testes e 

observações. 

Em 1970, a "Apresentação de Testes de Veículos Combinados com Três Reboques 

em Alberta" foi publicado, e aprovada a permissão de operação desses veículos na 

jurisdição de "AJberta". 

A velocidade máxima permitida em rodovias de duas faixas por sentido com canteiro 

central em "Alberta" é I 00 Km/h para veículos de carga e de passageiros. Nos 

estudos de Alberta Transportation ( 1985) observou-se velocidades de operação entre 

80 e 1 OS Km/h para os veículos de carga em trechos sem inclinação. 
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Os veículos combinados com 3 reboques foram observados operando a velocidades 

variando entre 50 e 40 Km/h em rampas entre 3,2% e 5,6% com 2.000 m de extensão 

e com velocidade entre SS e 65 Km/h em rampas de S% de inclinação com 900 m de 

extensão, velocidades essas, consideradas aceitáveis para a operação desses veículos 

pelas rodovias de quatro faixas dividida por canteiro central em "Alberta 

Transportation". 

Assim, ve-se que os fatores de alinhamento vertical, podem ajudar e atrapalhar no 

desempenho dos veículos de carga, pois as medidas de Alberta Transportation ( 1985) 

indicaram que os veículos de carga unitários tiveram velocidades entre 42 e 96 Km/h 

em rampas entre 5,6 e 3,2% com 2.000 m de extensão em rodovias simples e em 

rodovias de quatro faixas divididas por canteiro central (ALBERTA 

TRANSPORTATION, 1985). 

Com esses estudos, ve-se que os veículos de carga unitários viajam em velocidades 

mais baixas em rodovias de duas faixas e dois sentidos do que os VCL's nas rodovias 

em que foram feitas as medidas, pois as rampas são mais acentuadas, e isso fi1z com 

que o nível de serviço seja afetado. O estudo de Alberta Transportation ( 1985) entre 

nível de serviço e ultrapassagem conclui que rodovias simples com 5.000 veículos, ou 

mais, por dia, deveria ser requerida fa ixa adicional nos aclives, para ultrapassagens. 

Os distúrbios aerodinâmicos e a falta de controle dos veículos de carga são os 

principais riscos para os automóveis nas ultrapassagens, e especialmente para os que 

se aproximam na direção contrária em rodovias de duas fi1ixas. 

Observações feitas, mostraram que os impactos causados pelos veit;ulos c0111binados 

longos, também são causados pelos unitários. 

Todas as jurisd ições deveriam dar permissão especial para a operação de veículos 

combinados longos, mas sempre com a inspeção requerida das unidades dos veículos 

em cada aplicação e renovação, fazendo com que as companhias transportadoras 

tenham equipamentos em boas condições de operação nas rodovias, principalmente 

no caso de rodovias de duas faixas e dois sentidos. 

Sabendo-se que designar rotas para a operação de VCL's é uma tarefa muito difici l a 

ser cumprida pelos órgãos responsáveis pelas rodovias, a filosofia corrente aceita no 

Canadá é permitir a operação desses veículos somente nas rodovias de duas faixas por 

sentido divididas por canteiro central. 
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A província de Quebec é muito rigorosa quanto à operação de VCL's, requerendo 

inspeções nas unidades de operação a cada 3 meses, isso por causa das exigências nas 

contratações de motoristas, que nas províncias de Quebec e Saskatchevan permitem a 

operação de VCL's somente por motoristas com experiência comprovada. Em geral, 

as grandes empresas têm suas próprias iniciativas, como, empregar somente 

motoristas profissionais para conduzirem veículos combinados longos. 

Observações noturnas ele operação de veículos de carga unitário e veículos 

combinados longos, mostrou ser uma operação sem maiores incidentes, e isso não foi 

diferente em operações diurnas. 

O que mais impressionou neste teste, foi o profissionalismo e cuidado dos motoristas 

observados. O fato é que eles sabiam que estavam sendo observados, obviamente 

motivados, agiram corretamente. Quando os motoristas não sabiam da observação, 

suas condutas reverteram-se para os hábitos mats nat urais ( ALB FR TA 

TRANSPORTATION, 1985). 

O ponto em questão é que os motoristas não podem ser monitorados o tempo todo. 

Os hábitos e at itudes dos motoristas podem determinar como os veículos de carga 

longos e unitários são percebidos e aceitos pelos usuários das rodovias. 

Em 1981, um estudo do FI-IW A mostrou que a aceleração dos veículos combinados 

longos estavam entre 0,2 e O, 11 rnJs2. A análise de outros estudos indicaram o 

desempenho em dois gnrpos: O, 17 mJs2 para veículos com menos de 30 t e 0,1 3 mJs2 

para veículos com mais de 30 t. Essa análise foi feita com os dois gmpos exibindo 

velocidades entre 60 Km/h e 80 Knllh. 

As estatísticas de acidentes envolvendo veículos combinados longos não têm sido 

mantidas através dos anos, pois, o que ve-se, são os veículos de carga causando 

acidentes com as mais diversas variedades. 

Comparações entre várias províncias mostraram que os veículos de carga longos 

estavam envolvidos em 5% dos acidentes, onde em 17%, os danos eram fatais 

(ALBERTA TRANSPORTATION, 1985). 

As principais conclusões são que as características dos VCL's são refletidas na 

gravidade de seus acidentes. 



. , 

" 

19 

3.1.4 ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS PARA COLETA DE DADOS 

DE ACIDENTES ENVOLVENDO VEÍCULOS DE CARGA . 

Existem seis gn1pos principais que considera-se em análise de acidentes envolvendo 

veículos de carga em rodovias (SCI-IOOR, 1986), que são: 

I) Veículos de carga 

o comprimento 

o largura 

o altura 

• número de unidades rebocadas 

.. frequência de uso 

• velocidade 

o posição (ultrapassando ou não) 

o características de desempenho 

2) Outros Veículos 

o tipo 

o altura dos olhos elo motorista 

o visibilidade do veículo 

o posição (ultrapassando um veículo de carga ou não) 

o características ele desempenho 

3) Rodovias 

o tipo 

o geometria (curva, aclive, rotatória, etc) 

o número ele faixas e largura 

o condições da faixa de domínio 

o iluminação 

o obras-de-arte 
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4) Condições Meteorológicas 

• dia ou noite 

• tempo (chuva, trovão, sol, etc) 

• luminosidade do local 

5) Fatores Humanos 

o desempenho 

o experiência 

o condições físicas 

o ângulo de visibilidade 

e visão latem! 

6) Sinalização 

• localização 

o tamanho 

o cor 

o altura 

o distância de visibilidade 

o iluminação 

o tipo 

o formato 

20 

Inúmeros debates à respeito de trocas de tamanhos e limites de peso dos veículos de 

cargas que trafegam pelas rodovias, têm dado ênfase à segurança, e em todos os 

casos o que tem ocorrido, mesmo coletando todas as informações elos acidentes, é 

que mais segurança como resultado não tem ocorrido. 

Para um relacionamento de acidentes envolvendo veículos de carga, deve-se estudar 

características relacionadas a; (I) veículos de cargas; (2) condutor; (3) rodovia; ( 4) 

tráfego (McGEE, 1986). 
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Em relação aos veículos de cargas deve-se fazer as seguintes análises: 

1) Tipo 

2) Número de eixos 

o trator 

o reboque 

3) Tipo de reboque 

4) Espécie de trabalho 

5) Tipo de carga 

6) Largura 
" 

7) Tamanho 

8) Peso 

o peso total 

o peso da carga 

9) Tipo de viagem 

1 O) Condições gerais dos equipamentos do veículo 

Em relação ao condutor deve-se fazer as seguintes análises: 

I) Idade 

,, 

2) Experiência 

o caminhões em geral 

o caminhões particulares 
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3) Horas de serviço 

4) Registro do motorista 

5) Treinamento do motorista 

Em relação à rodovia deve-se fazer as seguintes análises: 

I) Tipo de rodovia 

o fimção 

o controle de acesso 

e número de faixas 

o com ou sen1 canteiro central ·. 
o velocidade de projeto 

l i 

2) Elementos de projeto 

o raio da curva (vertical e horizontal) 

o inclinação da rampa 

• zona de ultrapassagem ou não 

o interseção 

o zona de trabalho 

o largura da faixa 

o largura do acostamento 

3) Locação 

o zona urbana ou rural 

o estado 
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Em relação ao tráfego deve-se fazer as seguintes análises: 

.. 1) Volume 

o volume diário médio 

o volume horário 

2) Nível de serviço 

3) Volume de veículos de cargas 

4) Percentagem de veículos de cargas 
·, 

5) Velocidade 

Em relação ao meio-ambiente deve-se f.1zcr as seguintes análises: 
... 

1) Tempo 

o época do ano 

o hora do dia 

2) Condições do pavimento 

3) Luminosidade 

4) Condições de visibilidade 

.. 
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4. ME-TODO DE. TR.AB.ALt-lO 

O método proposto é considerado, por hipótese, um método genérico, válido para a 

análise de acidentes envolvendo veículos de carga em qualquer rodovia brasileira. 

Pnrn sun vnlidnção. necessita-se de dados que relacionam os acidentes envolvendo 

veículos de carga nas rodovias com as características geométricas das rodovias, e 

conseqüentemente um levantamento geométrico dos trechos de interesse para estudo. 

A definição do trecho de análise é função da configuração geométrica típica, a qual é 

função da topografia da região e da qualidade da estrada. 

O método proposto é constituído de três passos principais: 

lQ Passo 

Deve-se inicialmente definir o trecho a ser analisado e dividi-lo em sub-trechos que 

tenham comprimentos aproximados, dividindo-o através de marcos CJUilométricos. 

Após a divisão do trecho e111 sub-trechos, ve1 ifica-se e CJUantifica-se os acidentes por 

categoria de veículo ocorridos no trecho e em cada um dos sub-trechos. 

Esse primeiro passo do método visa caracterizar a periculosidade do trecho como um 

todo. Os engenheiros rodoviários, e mesmo os usuários, têm uma percepção 

subjetiva, a priori, de periculosidade de trechos de rodovias que possuam 

características geométricas adversas ao tráfego de veículos, e em pa11icular geram 

uma forte incompatibilidade entre o trúfcgo de veículos de carga, n1ais lentos, e 

automóveis e veículos leves, mais velozes ( e.g. BR-1 O I entre Curitiba e Florianópolis; 

BR-116 entre São Paulo e Curitiba). Nesse primeiro passo pode-se verificar, de forma 

expedita, se essa percepção subjetiva corresponde à realidade dos fatos. 

Para esse primeiro passo, a determinação de um índice de acidentes em função do 

volume de tráfego por tipo de veículo, é uma condição básica para permitir uma 

comparação objetiva entre trechos distintos de uma ou mais estradas. 
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2Q Pnsso 

Propõe-se, como segundo passo, a quantificação dos acidentes nos sub-trechos 

dividindo-os inicialmente em segmentos de cinco em cinco quilômetros e, nos 

segmentos onde ocorre um índice expressivo de acidentes, uma sub-divisão do 

segmento de cinco quilômetros em segmentos de um quilômetro de comprimento. 

Este processo permite identificar segmentos críticos da estrada em diversas escalas e 

inferir se os acidentes se concent ram em "locais críticos" ou "regiões críticas", onde 

ocorrem acidentes como conseqüência direta ou indireta de caracterí sticas 

geométricas indesejáveis. 

Também neste 2Q Passo, a determinação de um índice de acidentes em função do 

volume de tráfego é uma condição básica para permitir uma comparação objetiva 

entre sub-trechos distintos de uma mesma estradas. 

3Q Pnsso 

O terceiro passo é constituído de uma análise detalhada de "locais críticos" ou 

"regiões críticas", onde ocorrem acidentes como conseqüência di reta ou indireta de 

características geométricas indesejáveis. 

Este passo visa estabelecer indicadores do relacionamento das caracterí st icas 

geométricas de locais ou regiões críticas das rodovias com características geométricas 

e de locomoção dos veículos que, por hipótese, contribuem para a ocorrência de 

acidentes. 

Neste passo trabalha-se com o número de acidentes por tipo de veículo que ocorrem 

em um determinado local ou região do sub-trecho, pois, conforme Setti ( 1985), um 

local é potencialmete perigoso se nele otol re ao 111enos um acidente por ano, 

independente do volume de tráfego. 

Para o desenvolvimento dos três passos do método é necessário obter uma série de 

indicadores sobre as características geométricas da rodovia, características 

geométricas e de locomoção dos veículos, e de volumes de tráfego por categoria de 

veículo. A forma de obtenção desses indicadores e as limitações uos uados disponíveis 

para a pesquisa são a seguir detalha' !os. 
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~.1 INDICADORES DO RELACIONAMENTO DAS 
CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS E DAS RODOVIAS. 

Esse relacionamento depende de várias medidas que levam em consideração os 

veículos de carga envolvidos em acidentes e os trechos de interesse para investigação 

na rodovia, como vc-se a seguir: 

4.1.1 CARACTI!:RÍSTICAS DOS VEÍCULOS. 

COMPRIMENTO 

Necessita-se deste indicador para avaliação elo impacto que as características 

dimensionais de um veículo de carga podem causar em termos de risco de acidentes 

em um cruzamento, por exemplo. 

O comprimento de um veículo de carga afeta as operações em um cmzamento 

analisado quando o veículo de carga está tàzendo uma conversão, ou quando ele estit 

cmzanclo a rodovia. 

No caso dos veículos especiais, estes também podem contribuir para os acidentes, 

pois ocupam as rodovias por um tempo longo quando cruzam uma rodovia (e.g. um 

treminhão carregado completa o cruzamento da SP-225 no km 2 11 em 18 segundos). 

PESO 

É un1 indicacl01 iu1po1 !ante para o 1 elacionamento dos acidentes envolvendo veículos 

de carga, pois existem muitos veículos de carga que trafegam com peso maior que o 

permitido por lei e/ou com excesso de peso para o modelo do veículo de carga, 

implicando na perda da capacidade de manter velocidades satisfatórias em aclives, 

reduzindo a capacidade de aceleração em cruzamentos e acessos a vias principais, 

bem como comprometendo as características de frenagem . 

RELAÇÃO POTÊNCIA/PEEO 

É um fator decorrente do peso total combinado do veículo e da potência da unidade 

motriz instalada no veículo trator. Esse fator afeta diretamente o desempenho dos 

veículos em termos de velocidade, sendo que, diferenciais acentuados de velocidade 

entre veículos em um mesmo fluxo de tráfego são fatores geradores de acidentes. 
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Para que se tenha um fluxo de tráfego mais homogêneo nas rodovias, reduzindo os 

diferenciais de velocidade entre veículos de carga e automóveis, em particular em 

rampas ascendentes e longas, deve-se ter relações de potência/peso elevadas nos 

veículos de carga. 

Por essa razão, deve-se investigar a relação potência/peso dos veículos de carga 

envolvidos em acidentes, pois há evidências de que muitos veículos de carga trafegam 

pelas rodovias com relação potência/peso muito abaixo do que o valor mínimo 

tecnicamente recomendado em função das características geométricas das rodovias 

brasileiras de pista simples e mão dupla. 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DAS RODOVIAS. 

/ DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE EM CURVAS VERTICAIS CONVEXAS 
I 

Muitos acidentes ocorrem nas curvas verticais convexas, onde os motoristas de 

veículos de passageiros, e até mesmo motoristas de veículos de carga, tentam 

ultrapassagem sobre veículo!> de carga, devido à baixa velocidade desenvolvida por 

esses veículos nos aclives que antecedem as curvas verticais convexas. 

RAIOS INTERNO E EXTERNO DE CRUZAMENTOS 

Essa medida é importante quando se tem um veículo de carga parado em um 

entroncamento em nivel, esperando para cruzar a rodovia. Se o raio interno desse 

cruzamento for pequeno, o veículo de carga provavelmente não terá um 

posicionamento adequado no cruzamento e conseqüentemente o motorista não terá 

urna boa visual ização nos dois sentidos da rodovia que pretende cruzar. 

DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE EM CRUZAMENTOS 

É um outro fator a ser considerado, pois veículos de carga têm baixa aceleração, 

necessitando de um período muito .nais longo do que um automóvel para completar 

um cruzamento. 

Se não existir uma distância de visibilidade que permita identi ficar um espaço 

suficientemente grande para cruzar sem interferência, é necessário ter-se ao menos 

uma distância de visibilidade compatível com a distância requerida para a frenagem e, 

eventualmente, a parada total de um veículo crítico trafegando na via principal. 
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INCLINAÇÃO E COMPRIMENTO DE RAMPA 

Deve-se analisar a inclinação e o comprimento de rampas confrontando esses valores 

com a relação potência/peso dos veículos de carga, para avaliar o decréscimo de 

velocidade desses veículos. 

Dependendo da velocidade desenvolvida pelos veículos de carga em rampas longas e 

íngremes, esses podem ser causadores de colisões traseiras ou colisões frontais e 

abalroamentos longitudinais ao induzirem veículos mais velozes a ultrapassagens 

pengosas. 

Além disso, levantamentos de campo mostram a existência de rampns em rodovias 

principais com inclinação maior do que as recomendadas pelas normas brasileiras. 

4.1.3 TAXA DE ACIDENTES ENVOLVENPO VEÍCULOS DE CARGA. 

VOLUMTI DE TRÁFEGO POR TIPO DE VEÍCULO 

Volumes de tráfego são necessários para o cálculo da taxa de acidentes ocorridos por 

tipo de veículo, com o objetivo de verificar quais os tipos de veículos de carga que 

mais se envolvem em acidentes, proporcionalmente ao volume de trúfego desses 

veículos nas rodovias. 

4.2 I\1ÉTODO DE LEVANTAMENTO DE 
iNFORMAÇÕES 

DADOS E 

O levantamento de dados de acidentes nas rodovias envolvendo veículos de carga e 

suas características, o levantamento das características geométricas relevantes das vias 

c os volumes de tráfego por tipo de veículo, foram determinados conforme descri to a 

seglllr. 
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4.2.1 MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE ACIDENTES NAS 

RODOVIAS ENVOLVENDO VEÍCULOS DE CARGA. 

A base para as informações dos acidentes envolvendo veículos de carga em rodovias 

do Estado de São Paulo, e os dados relativos às características tecnológicas desses 

veículos, são os Relatórios de Acidentes de Trânsito - RA Ts, fornecidos pela Polícia 

Militar Rodoviária responsável pelo trecho escolhido para estudo. 

Os Relatórios de Acidentes de Trânsito contêm dados e informações dos acidentes 

que a Polícia Militar Rodoviária preenche na hora e no local do acidente, e 

apresentam as categorias de acidentes descritas na tabela 4.1: 

TABELA 4.1 - TIPO DE ACIDENTES DESCRITOS NOS RA Ts 

TIPOS DE DESCRIÇÍ\0 DO J\CIDENTE LOCAIS TÍPICOS 
AC IDENTE 

ABl\LROAHENTO ACIDENTE ENTRE DOIS VEÍCULOS EH RAHPAS , 
LONGITUD I NAL l·IOVHIENTO, E UH DELES ABALROA o ROTATÓRIAS E 

OUTRO FOR!1ANDO UH ÂNGULO QUE NÃO CRUZAHENTOS 
SEJA RETO ENTRE OS DOIS 

ADALROAHENTO ACI DENTE ENTRE DOIS VEÍCULOS EH ROTATÓIUAS E 
TRANSVERSAL HOV I l·!ENTO, E UH DELES ABA L ROA o CRUZAI-lENTOS 

OUTRO FORHANDO UH ÂNGULO RETO 
ENTRE OS DOIS 

COLI SÃO FRONTZ\L ACIDENTE ENTRE DOIS VEÍCULOS EM RT\MPZ\S E 
HOVH!ENTO QUE SE COLIDEH CURVI\S 
FRONTALHENTE VCRTICZ\IS 

CONVEXZ\S 
COLISÍ\0 TRASEIRA QUANDO UH VEÍCULO E~l HOVHIENTO ROTI\TÓRIAS E 

COLIDE Nl\ TRASEI HA DE UH OUTRO Rl\l·!PAS 
VEÍCULO Tl\l!BÉH EM HOVIl!ENTO 

CHOQUE COH QUJ\NDO UH VEÍCULO EH I·IOVHIENTO ROTJ\TÓRII\S 
VEÍCULO PARADO SE CHOCA COH OUTRO PARADO, 

FRONTAL OU NA TRASEIRA 
CA POTAJ.IENTO I QUANDO o VEÍCULO FICA COH 1\S CRUZMIENTOS 

RODAS Pl\RA CH!l\ 
TOz.!BAHENTO QUANDO o VEÍCULO FICA COH AS CRU ZAl·IENTOS 

RODAS DE LADO 

Os dados do levantamento dos acid ~ntes ocorridos no trecho, nos sub-trechos e nos 

locais levantados geometricamente, dos anos de análise de estudo c por tipo de 

Hcidente, devem ser tabulados e apresentados na forma de histogramas como o da 

figura 4.1, os quais pennitem uma rápida identificação sobre reincidência de acidentes 

ele um mesmo tipo em um trecho ou em um sub-trecho. 
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O .:~potamcnto 

O lornb:uuculo 

O colisão 

I'IGURA 4.1-MÉTODO PROPOSTO PARA APRESENTAÇÃO DOS TIPOS DE 
ACIDENTES 

Em relação aos veículos de carga que envolvem-se em acidentes, os Relatórios de 

Acidentes de Trânsito contêm as seguintes informações: 

o Marca; Número do Chassi; Placa; Município; Estado e A no 

o Proprietário; Residência e Local de Trabalho 

o Categoria; Espécie e Tipo 

o Número de Ocupantes; Número de Feridos e Número de Mortos 

o Prejuízo Estimado: Pequena Monta; Média Monta e Grande Monta 

o Carga: Descarregado; Carregado e Carga Perigosa 

Como o intuito deste trabalho é o estudo de acidentes em rodovias envolvendo 

veículos de carga e a fonte dos dados de acidentes em rodovias são os Rclató1 i os de 

Acidentes de Trânsito, que são preenchidos pela Polícia Rodoviária c não contêm 

dados suficientes para a análise dos veículos de catga envolvidos em acidentes, 

apresentam-se no ítem 4.3 algumas t c suas limitações para estudos dessa natureza. 
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4.2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS GEOMÉTRICOS DAS RODOVIAS 

Para colher os dados da geometria da vm, utilizou-se um método expedito 

aproximado de levantamento geométrico "in loco" do trecho a ser estudado. 

A razão do levantamento geométrico "in loco" deve-se ao fato de que muitos trechos 

de rodovias existentes, por razões econômicas na construção, não foram constmídos 

de acordo com as especificações e normas adotadas pelos órgãos responsáveis pela 

construção, devendo-se considerar também de que há evidência de que as rodovias 

mais antigas não foram constmídas de acordo com os projetos geométricos 

aprovados. 

O método de levantamento da geometria das rodovias relativos a rampas, curvas 

verticais convexas, cmzamentos e rotatórias utilizado é detalhado a seguir, devendo

se enfatizar que, devido no fato do levantamento geométrico ser "in loco", O!.i dados 

fornecidos do levantamento da geometria relativa ao trecho a ser estudado são 

aproximados, em função das dificuldades de medir com precisão, por exemplo, o raio 

de uma curva vertical convexa, e também a sua distância de visibilidade. 

LEVANTAMENTO GEOMÉTRICO DE RAMPAS 

As medidas longas, como comprimento de rampas, foram feitas de carro, depois de 

verificar que a cada 2.000 m marcados a trena, o hodômctro do carro marcou 1.900 

metros, o que neste caso foi considerado um erro aceitúvel dentro dos objetivos do 

estudo. 

As 111edidas de inclinação de rampas foram feitas com um clinômctro , mostrado na 

figura 4.2, construído no Laboratório de Estradas da EESC.·USP. 

No estudo de rampas deve-se dar importância à análise de rampas longas c íngremes, 

onde tem-se uma maior possibilidade de ocorrência de acidentes, devido à baixa 

velocidade desenvolvida pelos veículos de carga. 

Segundo o HCM ( 1985), quando tem-se uma rampa longa c ao longo desta há uma 

variação da inclinação, pode-se considerar a rampa toda com uma inclinação média. 

Neste trabalho entretanto, não se u ilizará este art ificio, pelo fato de que, em rnuitas 

rodovias brasileiras de duas faixas e dois sentidos, ocorrem variações consideráveis da 

inclinação ao longo das rampas. 
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A tabela 4.2 ilustra o método proposto para catalogação dos dados de uma rampa 

genérica c a figura 4.3 a caracterização de uma rampa em tangente genérica. 

TABELA 4.2-MÉTODO PROPOSTO PARA CATALOGAÇÃO DOS DADOS DE 
UMA RAMPA 

a)Pcrfil : 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 
quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicia l 
quilômetro final quilômetro final quilômetro final quilômetro final 

comprimento (m) comprimento _(m) comprimento (m) comprimento (m) 

inclinação(%) inclinação (%) inclinação (%) inclinação (%) 

b)Pianta: 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 
quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicial 
quilômetro final quilômetro final quilômetro final quilômetro final 
com_j)rimento (m) comprimento (m) comprimento (m) comprimento (m) 
raio horizontal (m) raio horizontal (m) raio horizontal (m) raio horizontal (m) 
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Obs:Em relação aos raios de curvas horizontais adotou-se raio positivo quando for uma curva à 

direíta e negativo quando for uma curva à esquerda. No caso de ser um trecho reto adotou-se 

O nÚmero 999. 

A inclinação das rampas é adotada como positiva quando tem-se uma rampa ascendente no 

sentido crescente da quilometragem da rodovia e negativo quando tem-se uma rampa 

descendente no mesmo sentido. 

u)Perfil .,.~ i4; lt1 

... -----T?-i?"---_...i3; 13 
&2; 12 

11; 11 

b)Planta 

FIGURA 4.3- CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA DE UMA RAMPA. 

LEVANTAMENTO GEOMÉTRICO DAS CURVAS VERTICAIS CONVEXAS 

Para o levantamento da geometria de curvas ve1t icais convexas, utilizou-se também o 

hodômetro do mesmo veículo. 

A distância de visibilidade nas curvas verticais convexas, em princípio, pode ser 

medida com base na demarcação da faixa contínua, a qual é definida em fun<;ão da 

distância de visão de um observador, viajando com altura dos olhos a 1,20 m do chão, 

até enxergar um obstáculo à sua frente com 0,20 m de altura do chão. 

Neste trabalho, por dificuldades de equipamentos e pessoal, considerou-se a 

demarcação de faixa contínua feita pelo DER-SP como correta para a medida de 

interesse. 

Nas curvas verticais convexas tem-se alguns problemas, como inclinação das rampas 

que as antecedem e as sucedem, as quais interferen1 na distância de visibilidade de 

quem viaja pela rodovia, dependendo de suas inclinações. 



Nos trechos em estudo, deve ser dada importância às curvas verticais convexas com 

baixa distância de visibilidade e/ou com rampas longas e íngremes adjacentes a essas 

curvas. 

A importância da análise das características geométricas das rampas adjacentes às 

curvas verticais convexas, é procurar visualizar como o intervalo compreendido por 

duas rampas com inclinações contrárias e uma curva vertical convexa com baixa 

distância de visibilidade entre elas, contribuem para os acidentes envolvendo veículos 

de carga. 

Para uma melhor visualização dos intervalos que compreendem duas rampas e uma 

curva vertical convexa deve-se analisar além do desenvolvimento da curva, um trecho 

de no mínimo dois quilômetros, ou seja, no mínimo um quilômetro antes e um 

quilômetro após a curva vertical convexa. 

Os trechos devem ser diviclidos em segmentos de inclinação constante, além do 

segmento referente ao desenvolvimento da curva vertical convexa. 

O primeiro segmento foi adotado como sendo o primeiro antes da curva vertical 

convexa no sentido crescente da quilometragem da rodovia. 

A tabela 4.3 apresenta um exemplo de forma de catalogação dos dados de uma curva 

vertical convexa e a figura 4.4 ilustra a forma geométrica correspondente. 

TABELA 4.3-DADOS DA GEOMETRIA DE UMA CURVA VERTICAL 
CONVEXA 

a) Perfi l 

~egmcnto 1 segmento 2 curva vcrticnl convexa se_g_mento 3 !>efJtllentu 4 
quilômetro inicial quilômetro inicial _qu ilômetro inicial guilômetro inicinl quilômetro inicial 
quilômetro final quilômetro final _gu ilõmetro final _quilômetro final quilômetro final 
comprimento(m) com~rimento (m} desenvolvimento (m} comprimento (m) comprimento (m) 

raio horizontnl {rn) raio horizontal {m) distância de raio horizontal {m) m io horizontal {m) 
visibilidade lml 

b)Pianta 

segmento 1 segmento 2 c urva vertical convexa segmento 4 senmento 5 
quilômetro inicial quilômetro inicial c: .tilõmctro inicial quilômetro inicial guilõmetro inicia l 

quilômetro final quilônletro final quilômetro final quilômetro fin<JI _quilômetro final 

comprimento _(m) comprimento lml com_Q_rimento(m) cor11QI'imonto ln:!l_ comprimento (m) 

raio horizontal (rn) raio horizontal {rn) raio horizontal {m) raio horizontal ( rn) raio horizontnl (m) 
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-+--- trecho d~ curv~ 
vertical convexn 

a)Pcrfil 

11: 11 

b)Pianta 

FIGURA 4.4-CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRlCA DE UMA CURVA 

VERTICAL CONVEXA. 

LEVANTAMEt'-ITO GEOMÉTRICO DAS ROTATÓRIAS E CRUZAMENTOS 

Medidas menores, como raios interno e ex terno de rotatórias, foram feitas com trena. 

A distância de visibilidade em rotatórias c interseções em nível, foram medidas com 

trena a partir da posição em que foram avistadas. 

No levantamento geométrico de rotatórias e cruzamentos usa-se o mesmo 

procedimento para a análise de trechos que compreendem curvas vert icais convexas, 

ou seja, deve ser analisado um trecho de no minimo dois quilômetros, sendo um 

quilômetro antes e um qilômetro após a rotatória ou cruzamento. 

A tabela 4.4 apresenta a forma de catalogação dos dados da rotatória ou cruzamento 

e a figura 4.5 ilustra a forma geométrica. 
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TABELA 4.4-MÉTODO PROPOSTO PARA A CARACTERIZAÇÃO DE UMA 
ROTATÓRJA OU CRUZAMENTO 

a)Pianta 
rotatória ou 
cruzamento 

segmento 1 segmento 2 quilômetro segmento 4 segmento 5 
quilômetro inicial quilômetro inicial mio interno (m) quilômetro inicinl _guilómetro inicial 
quilômetro final quilômetro final raio externo (rn) quilômetro lmal quilômetro final 
inclinação (%) inclinação(%) inclinação {%) inclinação(%) inclinação {%) 

b)Perfil 

segmento 1 segmento 2 rotatória ou segmento 3 segmento 4 
cntzamento 

quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicial quilômetro inicial 

_quilômetro final quilômetro final quilômetro final quilômetro final quilômetro final 

inclinaçl:lo (%) inclinação (%) inclinação (%) inclinação(%) inclinaç5o (%) 

a)Pianta 

8~-------------, 

b)Perfil 

CORTE B-8 

cruzamento 

FIGURA 4.5-CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA DE UMA ROTATÓRlA OU 

CRUZAMENTO. 
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4.2.3 CÁLCULO DA TAXA DE ACIDENTES ENVOLVENDO VEÍCULOS 

DE CARGA 

Para o cálculo da taxa de acidentes envolvendo veículos de carga propõe-se o método 

desenvolvido por Khasnabis e AI-Assar ( 1989), que apresenta um modo simples de 

separar dados dos acidentes em mais de uma categoria de veículos de carga. 

De acordo com Khasnabis e AI-Assar, uma análise de ocorrência de acidentes de três 

anos é suficiente para obter-se dados satisfatórios, porém neste trabalho utiliza-se um 

período de quatro anos. 

A medida da taxa de acidente de uma categoria j de veículos é dada por: 

NACj 
T AC· = -------------------------- (4 I) J . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

onde: TAC· J 
NAC· J 
NVEC· J 
Lt 

NVECj X LT X CIIIU 

taxa de acidentes envolvendo veículos da categoria j. 

número de acidentes envolvendo veículos categoria j . 

fluxo de veículo da categoria j . 

fator de distância considerado igual ao comprimento de 

um trecho ou sub-trecho. 

É necessário ponderar entretanto que, os acidentes envolvendo um tipo de veículo em 

particular não é função somente das viagens geradas por este tipo de veículo, mas 

também das viagens eeradu-; r or todo~ os out ros tipos de veículos presentes no fluxo 

de tráfego. 

Para incorporar ou não o tráfego global, Khasnabis e AI-Assar apresentaram três 

aproximações possíveis para comparar dados de acidentes. 

Aproximação 'I: 

Essa aproximação requer a categorização dos dados ele acidentes que envolvem ao 

menos um veículo de carga e ao menos um veículo de passageiro. 

Assim, a percentagem de veículos de passageiros é computada no cálculo dos 

acidentes com veículos de carga. 

Deste modo a taxa de acidentes com veículos de carga fica: 
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(NAC)k 
(T AC 1 )k - -------------------------··--------................ ... ..... .. ......... . (·U) 

onde: (TAC t)k 

(NAC)k 

NVC 

NVP 
k 

Aproximação 2: 

(NVC x LT + NVP x LT) 

taxa de acidentes envolvendo veículos de carga. 

número de acidentes envolvendo veículos de carga. 

número de veículos de carga em um ano. 

número de veículos de passageiros em um ano. 
tipos de veículos de carga. 

Essa aproximação considera somente os acidentes envolvendo veículos de carga e o 

número de veículos de carga que trafegam no fluxo em estudo. 

Assim, essa aproximação fica: 

(NAC)k 
(TAC2)k - ---------------------- (4 4) ·················· ···· ·· ···· ·· ························ . 

NVC x LT 

taxa de acidentes envolvendo veículos de carga. 

Aproximação 3: 

Essa aproximação é um desenvolvimento da aproximaçíío 1, onde, um acidente é 

considerado uma vez. O procedimento requer o cômputo de três fc1ses de tnx<l de 

acidentes, como segue, com o objetivo de comparar acidentes envolvendo dois tipos 

de veículos: 

(NAC)k 
(1'AC ) (tl 5) 3 k - ---------··--------------. ......... ............... .. ... ... ........ .. .... ... . . 

btlde: (TA C3)k 

Ft 

(Ft x NVC x LT) 

taxa de acidentes envolvendo veículos de carga. 

(nO veículos de carga envolvidos nos acidentes com veículos 

de cnrga)/(n° de veículos envolviclos em todo!> acidentes com 

veículos de carga). 
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Para os veículos combinados longos, Khasnabis e AI-Assar fi zeram a seguinte 
modelagem, considerando que os veículos combinados com 2 reboques são chamados 
de DB e veículos combinados com l reboque são chamados de SB, assim: 

NASDB 
(TAC ) = ---------------------------------- (4 6) 4 k ................... .............. .. . . ) 

(Fd+Fs) x (NDB+NSB) x L T 

onde: (T AC4)k taxa de acidentes envolvendo veículos de carga com I ou 2 

reboques. 

NASDB 

NDB 

NSD 
Fd 

Fs 

número de acidentes envolvendo veículos de carga com I 

ou 2reboques. 

número de veículos de carga com 2 reboques em um ano. 

número de veículos de carga com 1 rebcque em um ano. 

(n° de veículos de c<~rga com 2 reboques envolvidos nos 

acidentes com veículos de carga com 2 reboques)/(nO de 

veículos envolvidos nos acidentes com veículos de carga 

com 2 reboques). 

(nO de veículos de carga com I reboque envolvidos nos 

acidentes com veículos de carga com I reboque)/(nO de 

veículos envolvidos nos acidentes com veículos de cnrga 

com I reboque). 

4.3 L!MliTAÇÕES DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DE 
ACIDIENTJZ§ DE TRÂN§RTO 

Na análise dos Relatórios de Acidentes de Trânsito, identificaram-se as seguintes 

limitações: 

o Dificuldade em identificar se o acidente ocorreu durante uma tentativa de 

ultrapassagem de algum dos veí.:ulos envolvidos no acidente; 

o Em relação à "descrição ela pista", intersecções, deficiências ela pista e obras-de

arte, não são preenchidos quando não ocorrem acidentes nestes locais, o que nos 

deixa também, em dúvida se o acidente ocorreu ou não nestes locais, ou os 

relatórios não foram corretamente preem.:l1idas. 
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o Em relação às "circunstâncias eventuais", é preenchido somente quando ocorrem, 

animais na pista, fumaça e/ou poeira como causadores do acidente. 

o Em relação à "descrição do pavimento", foram detectadas alguns relatórios sem o 

devido preenchimento do tipo de pavimento, do estado do pavimento. 

o Os relatórios não contêm informações sobre características dimensionais, de peso 

e potência dos veículos de carga envolvidos em acidentes. 

• Em relação às "deficiências dos veículos", nos 182 acidentes anali sados, 

encont rou-se I veículo com pneu liso e I veículo com defeito nos freios. lsso nos 

leva a crer que os veículos quando se envolvem em acidentes, não passam por 

qualquer vistoria de suas condições técnicas. 

o Falta de observação de testemunhas para identificar veículos que concorreram 

para o acidente mas cujos motoristas se evadiram do local. 

Como as li mitações nos dados dos Relatórios de Acidentes de Trânsito prejudicam o 

desenvolvimento da pesquisa proposta, foram feitas algumas considerações 

simplificadoras que permitam a continuidade desse estudo precursor. 

4A CONSID~HAÇÕES FEIT AS DEV BDO ÀS LIMITAÇÕES 
DOS DADOS DOS RELATÓJRU§ DE AC~DENTES DE 
TRÂNSITO 

A. primeira hipótese simplificadora é de que os veículos de carea trafegam de acordo 

co11 a ''Lei da Balança", estando vazios ou completamente c:uregndos no momento 

do acidente. 

Como não existem informações de peso nos Relatórios de Acidentes de Trânsito, os 

pesos do caminhão vazio c carregado foram derivados a part ir do número de eixos do 

veículo de carga, conforme mostrado na tabela 4.5. 
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TABELA 4.5-RELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE 
CARGA E SEUS PESOS, VAZIO E CARREGADO. 

NUMERO DE EIXOS CAMINHAO VAZIO [t] CAMINHAO 
CARREGADO [t] 

2 (veículo leve) 7 15 
3 (veículo semi-pesado) 9 23 
4 _(veículo _p_esado) 15 33 
5 (veículo pesado) 17 45 
6 (veículo pesado) 17 45 
7 (veículo extra-pesado) 26 63 
8 (veículo extra-pesado) 27 67 
9 (veículo extra-pesado) 28 74 

41 

Essa mesma técnica foi usada para estimar a faixa de potência da unidade motri z, 

conforme mostrado na tabela 4.6. 

TABELA 4.6-RELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE EIXOS DOS VEÍCULOS DE 
CARGA E POTÊNCIA 

NUMERO DE EIXOS POTÊNCIA [H P] 
2 (veículo leve) 130 
3 (veículo semi-pesado) 180 
4 (veículo pesado) 250 
5 (veículo pesado) 300 
6 (veículo pesado) 300 
7 (veículo extra-pesado) 360 
8 (veículo extra-pesado) 360 
9 _(veículo e><tra-pesado) 360 

Obs: os veiculas de carga com J>JJTC (peso bruto total combinado) maior que .15 toneladas, ou seja, 

os veiculas extra-pesados, só podem trafegar pelas rodovias estaduais com autorização dos 

DER's e tmfegar pelas rodovias f ederais com autorização do DNEI?, segundo a resolução 

63 /184 do CONTIUI N. 

A pós obter-se os dados dos acidentes e da geometria da via, necessita-se calcular a 

taxa de acidentes envolvendo veículos de carga, para permit ir a ponderação do 

número de acidentes em função do V DM dos diversos tipos de veícu los de carga. 

D efini do o método de levantamento de dados e informações dos acidentes, da 

geometria de rampas, de curvas verticais convexas, rotatórias, cruzamentos c do 

cálculo da taxa de acidentes envolvendo veículos de carga, da-se continuidade ao 

estudo com a aplicação do método proposto em um trecho experimental escolhido 

p~ra a élnálise. 
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5. éSTlADO Dê: CASO 

O trecho experimental escolhido detalhado na figura 2. I, começa no km 123+000 m 

da rodovia SP 255, indo nesta rodovia até o km 148+000 m, coincidente com o km 

302+000 m da SP 304, extendendo-se até o km 296+000 m desta rodovia, que 

coincide com o km 180+000 m da SP 225, indo até o km 2 11 +000 m. 

Para um relacionamento entre geometria da via e os acidentes envolvendo veículos de 

carga foram levantados os dados dos Relatórios de Acidentes de Trânsito de um 

período de quatro anos de 1988 a 199 1. Os dados de Volume Diário Médio (VDM) 

de tráfego por tipo de veículos nos anos de 1988, 1989, 1990 e 199 1 foram obtido 

dos Anuários Estatísticos do DER-SP, sendo que para o ano de 1990 considera-se a 

média aritmética elos anos de 199 1 e 1989, pois neste ano não foi realizado o censo. 
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5.1 lQ Passo- Acidentes Envolvendo Veículos de Carga no 
Trecho e nos Sub-Trechos 

'fRECHO EXPERIMENTAL 
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FIGURA 5.1-TLPOS DE VEÍCULOS DE CARGA ENVOLVIDOS EM 
ACIDENTES NO TRECHO EXPEIUMENT AL. 
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PIGURA 5.2--TI.POS DE VEÍCULOS DE CARGA ENVOLVIDOS EM 
ACIDENTES NA SP-255. 
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5.2 2Q Passo - Acidentes Envolvendo Veúculos de Carga 
por Rodovia em §ub-Tn~dws de 5 Km e Sub
Trechos de l Km. 
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Inicia-se a apresentação dos dados com os histogramas dos acidentes da SP-255, em 

sub-trechos de cinco quilô1netros. 
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FIGURA 5.5-AClDENTES OCORRIDOS NA SP-255 COM VEÍCULOS DE 
CARGA (SUB-TRECHOS DE 5 Km). 

Na ~:equência tem-se os acidentes dH SP-225, em sub-trechos de cinco qui lômetro:>. 
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FIGURA 5.6-ACIDENTES OCORRJDOS NA SP-225 COM VEÍCULOS DE 
CARGA (SUB-TRECHOS DE 5 Km) . 

Como o sub-trecho da SP-304 tem apenas 6 Km apresenta-se os result ados desta 

rodovia apenas para a condição de sub-trechos de I Km. 
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FIGURA 5.7-ACIDENTES OCORRIDOS NA SP-304 COM VEÍCULOS DE 
CARGA, SUB-TRECHOS DE l Km (Km 296 ao Km 302). 
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Os acidentes da SP--255 e da SP-225 em sub-trechos de um quilômetro são 

apresentados na seqüência para todos os sub-trechos onde oco1Teu ao menos um 

acidente com um veículo de carga . 
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FIGURA 5.8-ACTDENTES OCORRIDOS NA SP-255 COM VEÍCULOS DE 
CARGA, SUB-TRECHOS DE I Km (Km 125 ao Km 135). 
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FIGURA 5.10-ACIDENTES OCORRlDOS NA SP-225 COM VEÍCULOS DE 
CARGA, SUB-TRECHOS DE I Km (Km 183 ao Km 190). 
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FIGURA 5. 12-ACIDENTES OCORRIDOS NA SP-225 COM VEÍCULOS DE 
CARGA, SUB-TRECHOS DE I Km (Km 199 ao Km 205). 
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Na seqüência tem-!ie o 3-º Passo, onde apresenta-se os acidentes ocorridos em "locais 

críticos" 
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.5.3 3.Q. Passo - Acidentes Envolvendo Veículos de Carga em 

"locais críticos" ou "regiões criticas". 

Neste passo apresenta-se os acidentes ocorridos em quatro locais ou regiões críticas 

do trecho estudado a título de exemplificação da aplicação do método. São os 

seguintes: 

l. Rampa da SP-304 

2. Curva Vcrtkal Convexa da SP-255 

3. Cruzamento de Pederneiras na SP-225 

4. R otfltór i!l d e Jnu-Polída Rodoviária. 

5.3. 1 Acidentes Ocorr idos n}l Ramp}l da SP-304, (]Ue va i d o Km 299+200 ao 
Km 302+000. 

TIPOS DE ACIDENTES OCORRIDOS 
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FIGURA 5. 14-ACIDENTES OCORRIDOS NA RAMPA DA SP-304 COM 
VEÍCULOS DE CARG/\ .. 
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., GEOMETRIA DA REGIÃO CRÍTICA 

TABELA 5.1-CARACTERlZAÇÃO DA RAMPA PERTENCENTE À SP-304. 

n)Pcrfil 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 
302+000 301+300 301+000 300+100 299+900 
301+300 301+000 300+100 299+900 299+200 
i(%) -2,3 i.(%) -5,5 i(%) -6,6 i(%) o i(%) -6,6 

b)Pianta 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 
302+000 301+300 301+000 300+100 299+900 
301+300 301+000 300+100 299+900 299+200 

r (m) 999 r (m) 999 r (rn) 999 r (m) 999 r (m) 999 

a)Perfil 

ARARAOUARA BAURU 

1=-2.3% 

i=O% 

b)Pianta 

ARAR(l.QUAAA BAURU 

I'IGURA 5.15-CARACTERIZAÇÃ,) DA RAMPA DA SP-304. 
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5.3.2 Acidentes Ocorridos na Curva Vertical Convexa da SP-255, q ue vai do 
Km 125+000 ao K m 127+550. 

TIPOS DE ACIDENTES OCORRIDOS 

~i ~ ~~ ~ ' i'" O colisão lra.o;c irn 

'l 
(J aiJa lroam~nto longitudinal 

i'· f 
11; I~ 

I 

,1 

:I -,'I 

) _ 

,, 

lt 

...,.,.. 
~!"""' '-:J; o 

198& 19&9 1990 1991 

ANO 

FIG UllA 5. 16-ACIDENTES OCORRIDOS COM VEÍCULOS DE CARGA NA 
C URVA VERTICAL CONVEXA DA SP-225. 

GEOMETRIA DA REGIÃO CRÍTICA 

TABELA 5.2-CARACTERlZAÇÃO DA CURVA VERTICAL CONVEXA DA 
SP-255 . 

a)Pet fíl 

segmento 1 I segmento2 curva segmentoJ segmento4 segmento 5 segntento6 
126+250 126+450 126+600 127+000 127+250 125+000 125+750 

125+750 1 126+250 126+450 l26+600 127+000 127+250 127+550 
i (%) +2,5 I i C%) +6,5 D(m) 200 i (%) -4,2 i (%) +3,5 i(%) +7,2 i (%) +6,3 

b)Pianta 

segmento ! segmcnto2 curva I segmcnto3 segmento4 segmentoS I scgmcnto6 

125+000 125+750 126+250 1 126+450 126+600 ~7+ooo 1 12'l+25o 
125+750 1126+250 126+LI,50 1 126+600 11 27+000 127+250 1 127+5s o 

rC!!!) 999 I r(m) 999 Dv(m) 240 J.!.(m) 999 I r~~ 999 lJ"ful) ··120 I r(m) 999 
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a)Perfil 

i=2.5% 
ARARAQUAHA 

b)Pianta 

5] 

curva vcrlicnl convexa 

1=3.5% 

BAURU 

/8/\URU 

r=1~ 
----------------------------~~ 

ARARAOUARA 

FIGURA 5. 17-CARACTERIZAÇÃO DA CURVA VERTICAL CONVEXA DA SP-
255. 

5.3.3 Acidentes Ocoi'I'Ídos no Cruzamento de Pcdemeira!i, que vai do K m 
205+000 ao K m 207+300. 

TIPOS DE ACIDENTES OCORRIDOS 

o-, ~LJ...:.::::===;=L....L:=:... 
198{( 1939 1990 

ANO 

1991 

O abalroamento tr:IJIS\·ersal 

O abalroam~nto longituJinal 

D colisão traseira 

FIGURA 5. 18-ACIDENTES OCORRIDOS COM VEÍCULOS DE CAr\.GA NO 
CRUZAMENTO DE PEDERNeiRA NA SP-225 . 
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GEOMETRIA DA REGIÃO CRÍTICA 

TABELA 5.3-CARACTERIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DE PEDERNEIRAS NA 
SP-225 . 

a)Perfil 
Cmzamento 
da SP-255 
Pederneiras 

segmento 1 segmento 2 Km 206+ 183 segmento 4 segmento 5 se~mento 6 

205+000 205+700 Ri(m) 23,30 206+250 206+700 207+050 

205+700 206+050 Re(m) ?.8,80 206+700 207+050 207+300 

l1(m) 700 l?(m) 350 Dv(m) 550 l4(m) 450 l'i(m) 350 16(m) 250 

i 1 (%) -5,5 i?_(%) +5,2 i3(%) +5,2 i4(%) +4,8 is (%) + 1,6 i6(%) +7,0 

b)Pianta 

segmento 1 segmento 2 Cm zamento segmento 4 segmento 5 se&2nento 6 
205+000 205+700 Ri(m) 23,30 206+250 206+700 207+050 
205+700 206+050 Re(m) 28,80 206+700 207+050 207+300 
q(m) 999 r2(m) 999 D(m) 200 f4(111) 999 r_s_(m) 999 r11(rn) 999 

a)Perfil 

CORTE B-8 
~ 

1=-5.~~ 1=5.2_% I 

JAU BAURU 

b)Pianta 

J rcY 
B El \=-?/ JAU DAUP.U 

FIGURA 5.19-CARACTERJZAÇÃO DO CRUZAMENTO DE PEDERNEIRAS NA 
SP··225. 
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5.3.4 Acidentes Oconidos na Rotatória de Jau-Polícia Rodoviárn, que vai do 
Km 297+200 na SP-304 ao Km 185+000 na SP-225. 

TIPOS DE ACIDENTES OCORRIDOS 

55 

6 O abalroamento longitudinnl 

rJ abalroamorHo tran,wrs:~l 

o,·oli s~o lrn_•cirn 

O choque ,-om \'~kulo paiado 
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FIGURA 5.20-ACIDENTES OCORRIDOS COM VEÍCULOS DE CARGA 
NA ROTATÓRIA DE JAU-POLÍCIA RODOVIÁRIA 

GEOMETRIA DA REGIÃO CRÍTICA 

TABELA 5.4-CARACTERlZt\ÇÃO DA ROTATÓRIA DE 
JAU-POLÍCIA RODOVIÁRIA. 

a)Perfil 
Rotatória de 
Jau-Polícia 
Rodoviária 

segmento 1 segmento 2 Km 206+ 183 segmento 4 segmento 5 

297+200 296+500 I Ri(m} 80 I 183+4oo 184+700 

296+500 296+000 Re(m) 8f. 184+700 185+000 

ÍJ(%) +3,3 i?(%) +2,5 
' 

I i(%) o i4(%) o i.,(%) + 1,5 

b)Planta 

segmento 1 segmento 2 Rotatória segmento 4 segmento 5 

205-:-000 205+700 Ri(m) 80 206+250 206+700 

205+700 206+050 Re(m) 88 206+700 207+050 

f J (m) 999 - r2(rn) 999 Dv(m) 500 r4(m) 999 r'i(m) 999 



a)Perfil 

CORTE 8-B --------------~i-==o%~0-----------.~· =:1~.5% 

1=3.3% 

ARAP.AOUARA 

b)Pianta 

BAUHU 

B ARARAQUARA 

BAURU ~ 
B~========~~~~ ~· ~-----JA_U _ 

:/ 
FIGURA 5.2 1-CARACTERIZAÇÃO DA ROTATÓRIA DE 

JAU-POLÍCJA RODOVIARlA. 

5.4 VOLUME DIÁRIO !V!ÉD~O POR l'UPO DIE VEÍCUlLO. 

56 

Os volumes diários médios (VDMs) por tipo de veículos foram obtidos dos anuários 

estatísticos fe itos pelo DER-SP, c foram utilizados para os cálculos de taxas de 

acidentes apresentados no Iº e 2Q passo. 

Os volumes coletados pertencem aos ~nos de 1988, 1939 e 199 1, e o de I 990 foi 

estimado, pois não foi realizado o censo. Por esta razão, consideraremos o censo de 

1990 como a média aritmética entre os. censos dos anos de 1989 e 199 1. 

A determinação do VDM foi efetuada por amostragem, com a coleta estatística 

realizada nos meses de abril, julho e outubro, obedecendo ainda à fixação dos dias da 

semana, a saber: 

Abril : quarta-feira e quinta-feira. 

Julho : sexta-feira e sábado. 

Outubro : domingo, segunda-feira e terça-feira. 
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O YDM de cada trecho apresentado, resulta da soma das contagens de trânsito 

efetuadas nas duas direções, como vemos nas tabelas a seguir. 

TABELA 5.5-VDM DOS SUB-TRECHOS 

a)SP-255 

VEICULO 1938 1989 1990 199 1 
LEVE 3367 3475 3462 3448 
MEDI O 618 636 634 632 
SEMI-PESADO 576 594 590 586 
PESADO E EXTRA- 256 264 262 260 
PESADO 
ONIBUS 103 106 100 93 
l\fiJMERO DE 
VEÍCULO DE CARGA 

1450 1494 1486 1478 

TOTAL 4920 5075 5048 5019 

b)SP-304 

VEICULO 1988 1989 1990 1991 
LEVE 6890 7086 7055 7023 
MEDI O 1306 1328 1330 1332 
SEMI-PESADO 1721 1795 1811 1826 
PESADO E EXTRA- 843 859 863 866 
PESADO ·-ONIBUS I 270 284 280 275 
NUMERO DE 
VEiCULO DE CARGA 

3870 3982 4004 4024 

TOTAL 11030 11 352 1 I 339 11322 

c)SP-225 

VEICULO 1988 1989 1990 1991 
LEVE 5329 55 18 5540 5562 
JIAEDIO 885 915 917 919 
SEMI-PESADO 11 64 1297 1298 1299 
PESADO E EXTRA- 573 589 578 567 
PESADO 
ONlBUS 213 230 237 244 
NUMERO DE 
VEÍCULO DE CARGA 

2622 2801 2793 2785 

TOTAL 8164 8549 I 8570 8591 
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6. :AN:ÁLJSE DOS RESlAL T:ADOS 

Na análise dos resultados procurar-se-á mostrar como interpretar os resultados do 

método proposto e como a geometria da via contribui para a ocorrência de acidentes 

no trecho experimental. 

6.1 ANÁLISE DO TRECHO EXPERlMENTAL- l Q PASSO. 

Da figura 5. 1 observa-se que no trecho experimental ocorrem muitos acidentes 

envolvendo veículos de carga leves e semi-pesados (78-levcs e 85-scmi-pcsatlos). 

enquanto tem-se apenas 6 acidentes envolvendo veículos pesados e extra-pesados. 

Uma hipótese que parece razoável para explicar o alto número de acidentes 

envolvendo veículos rle carga leves e semi-pesados é que, por ser uma região 

r.anavieira, existe a contratação de veículos terceirizados, que na maioria são veículos 

antigos, em mal estado de conservação, que levam cargas bem acima do limite de 

peso. 

Qul\nto 1\ Hnnlise por sub .. trecho, as llgurns 5.2, 5.3, 5.4 e as tabelas 0 .2, 0.3 c 0.4 

permitem observar que a SP-304, apesar de ter VDM maior que os outros sub

trechos, tem taxa de acidentes maior que a taxa Je acidentes da SP-255 c SP-225. 

Isso se deve em pat te ao fato de a extensão desse sub-trecho ser bem menor que o 

do5 outros dois. Assim, mesmo temia um número de acidentes menor que o da SP-

225, constitui um trecho de maior p )riculosidade. 

Nos três sub-trechos o VDM dos vetculos de carga médios é quase 6 vezes maior que 

o VDM de veículo de cargas semi-pesados, mas o número de acidente!> envolvendo 

veículos ele carga semi-pesados é maio r nos sub-trechos da SP-225 e da SP-304 e 

quase ieual na SP-255. 
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Em relação aos veículos de carga pesados e extra-pesados nota-se que, ao contrário 

do que se esperava no início da pesquisa, ocorreram poucos acidentes envolvendo 

esses tipos de veículos no período analisado (6 acidentes), não sendo possível 

portanto, estabelecer comparações confiáveis com as outras categorias de tráfego. 

Nota-se entretanto no sub-trecho da SP-225, tabela D.4, que as taxas de acidentes 

dos veículos pesados e extra-pesados T AC4 são comparáveis com as taxas de 

acidentes globais T AC l · 

6.2 ANÁLlSE REFERENTE AOS SUB-TRECHOS DE 5 Km E 1 
Km - 2Q PASSO. 

SP-255 

Dos resultados apresentados na tabela 0 .5 observa-se que na SP-255, o sub-trecho 

que vai elo Km 143 ao Krn 148 se destaca com taxa de acidentes elevada. 

Nesse sub-trecho, conforme mostrado na figura 5.5, existe uma rampa longa, a qual 

pode ser o principal agente provocador da elevada taxa de acidentes nesse sub-trecho. 

No terceiro passo essa análise será ampliada. 

SP-225 

Na SP-225, tem-se o sub-trecho que vai do Km 185 ao Km 190 com taxa de 

acidentes elevada, c dois sub-trechos, do Km 200 ao Km 205 e do Km 205 ao Kn1 

2 11 , com taxas de acidentes também consideráveis. Apesar da taxa de acidentes ser 

expressiva, a topografia c a geometria do sub-trecho do Km 185 ao Km 190 é boa, 

com boas distâncias de visibilidades em cruzamentos e rampas curtas e com baixa 

inclinação, se comparado com o sub-trecho da SP-255 que vai do Km 143 ao Km 

l 'l8, e o cruzamento do Posto Concha de Ouro, por ter caracterização Geométrica 

mim, pode contribuir com o alto número de acidentes. 
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SP-304 

Na SP-304, tendo em vista que o sub-trecho é curto, anali sou-se as taxas de acidentes 

em sub-trechos de I Km de comprimento. Nota-se que, de uma forma geral, vários 

sub-trechos de 1 km da SP-304 têm taxas de acidentes muito elevadas, mesmo 

comparando-os com os sub-trechos críti cos de 5 Km da SP-255 e da SP-225 .. 

O sub-trecho mais crítico da SP-304 é do Km 296+000 ao Km 297+000, onde tem-se 

27 acidentes, TAC= 138,80 e VDM= 11 .000. Por essa razão, esse local será analisado 

em detalhe no terceiro passo. 

Do Km 298 ao Km 299 tem-se TAC=83,30 e um total de 15 acidentes ocorridos no 

período de 1988 a 199 I. Levanta-se a hipótese de que a localização de dois 

cruzamentos em nível nesse sub-trecho constitui o principal fator nerador da elevada 

taxa de acidentes. Como ele é mcno:; crítico do qüc o cruzamento de Pederneiras 

decidiu-se, neste estudo, contemplar apenas o cn1zamento mais crítico do trecho 

como um todo. Em um trabalho de engenharia de segurança, esse segundo passo 

indica claramente a necessidade de estudar em detalhe também esse sub-trecho. Isso 

tanto é verdad~ que o DER-SP já tomou providências e construiu uma passagem em 

desnível. 

A análise do segundo JHlsso ohjctiv<lU mostrar como se converge para as regiões 

críticas de cada um dos sub-trechos. No terceiro passo serão apresentadas análises de 

cada um dos topos de locais geometricamente críticos no trecho de estudos como um 

todo, tendo, para efeito do estudo de caso, sido escolhidos os locais onde o número 

de acidentes foi máximo, e não necessariamente locais inseridos em sub-trechos 

identificados como críticos no segundo passo. 
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6.3 ANÁLISE REFERENTE AOS " LOCAnS OU REGIÕES 
C RÍTnCAS" - 3Q PASSO. 

Caso l. Rampa da SP-304 

Conforme pode ser observado na figura 5.15a a rampa de 2.800 m é dividida em 5 

segmentos, sendo que o primeiro tem 300 m de comprimento com 6,6% ele 

inclinação, seguido de um segtnento de 200 m em nível, seguido de outra rampa, esta 

com 900 m de comprimento e 6,6% de inclinação, seguida de outra rampa com 300m 

de comprimento e 5,5% de inclinação e, finalmente, outra rampa com 700 m de 

comprimento e 2,3% de inclinação. 

De acordo com a classificação das Rodovias do DER-SP, a SP-304 neste trecho, no 

contorno de .Jau, pertence à classe E, pois o trecho tem um VDM maior do que 4.40 l 

veículos/dia. A recomendação do DER-SP é que, para essa classe de rodovia, que tem 

VDM da ordem de 11.000 veículos/dia, em regiões planas a inclinação máxima seja 

de 3%, em regiões onduladas a inclinação máxima seja de 4% c em regiões 

montanhosas a inclinação máxima seja de 5%. 

Nota-se pot1anto, que nesta região crítica ocorrem três segmentos de rampa com 

inclinação superior ao tecnicamente estabelecido pelo DER-SP, para uma região 

ondulada. 

A rampa de 2.800 m tem uma inclinação média de 4,9%, o que indica que, de acordo 

com a tabela de "Perda de Velocidade em Rampas" do DER-SP, um veículo de carga 

semi-pesado com 23t de PBTC, chega ao fi nal desta rampa com uma velocidade da 

ordem de 20 Km/h, enquanto um caminhão reboque, com 35t de PBTC pela tabela do 

DER-SP chega ao fi nal desta mesma rampa com uma velocidade de 24 Km/h. Cabe 

ressaltar entretanto, que o valor de 35t de PBTC para esse tipo de veículo não é 

realista, uma vez que, pela lei da balança, esse tipo de veículo pode trafegar com 

PBTC variando de 43,5 a 47,3 t, o que implica em relações potência/peso inferiores e 

portanto velocidades fina is na rampa menores. 

A velocidade mínima que um veículo pode trafegar por uma rodovia, exigida por lei, é 

a metade da velocidade de projeto ~art.4 1 do Regulamento do Códiso Nacional de 

Trânsito, conforme o decreto 62/1 J.7 de 16/0 1/68), a qual, nesta rodovia, é de 

80Km/h. Portanto, se os caminhões reboques, ou os caminhões semi-reboques, não 

conseguem desenvolver a velocidade núnima exigida por lei, deve-~e analisar a 

necessidade de uma revisão no projeto geométrico do trecho em cstut.lo, que será 

discutido mais adiante nas conclusões. 
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Em relação aos acidentes ocorridos nesta rampa envolvendo veículos de carga, nota

se que nos anos de 1988 a 1991 , ocorreram dois abalroamentos longitudinais e cinco 

colisões traseiras, conforme figura 5 .14. 

Observa-se nessa região a ocorrência de acidentes característicos de rampas longas e 

íngremes quais sejam: abalroamento longitudinal, o qual ocorre na tentativa de 

ultrapassagem, e colisão traseira, o qual ocorre por causa da baixa velocidade dos 

veículos de carga em rampas em relação a veículos mais velozes que vêm atrás e, não 

tendo a percepção de que a velocidade do veículo da frente é tão baixa, não 

conseguem frenar a tempo. 

Caso 2. Curva Vertical Convexa da SP-255 

Conforme pode ser observado na tabela 5. 5a, também esse sub-trecho se insere na 

classe E de acordo com a classificação de rodovias do DER-SP. 

Analisando-se os segmentos que compreendem a curva vertical convexa, conforme a 

figura 5. 17a, tem-se 3 segmentos críticos, um com 500 m de comprimento e 6,5% de 

inclinação, depois uma rampa de 750 m com 2,5% de inclinação, outro segmento, 

com apenas 250 rn de comprimento, mas com 7,2% de incli nação, seguido de outra 

rampa com 300 m de comprimento e 6,3% de inclinação. 

Aqui ex_iste o mesmo problema do local anteriormente estudado, que é a 

\. recomendação do DER-SP ele, em regiões onduladas, a rampa ter no máximo 4% de 

f inclinação em rodovias de classe E. 

Em relação ao sub-trecho de 750 m com 2,5% de inclinação, se um caminhão semi

pesado com 23 L de PBTC enlHI nesta rampa com uma velocidade de 80 Km/h, d e 

chega ao final dos 750 m com uma velocidade igual a 48 I<m/h, tendo ainda que 

superar mais 500 m de rampa com 6,5% de inclinação, onde chegará com uma 

velocidade igual a 24 Km/h. 

Anali sando a curva vertical convexa em estudo, encontra-se uma diferença algéb1 ictl 

das inclinações das rampas adjacentes igual a I O, 7%, a qual, para uma rodovia com 

velocidade de projeto igual a 80 Km/h, deveria ter comprimento mínimo de curva 

igual a 300 metros. Entretanto, ter t-se um desenvolvimento de apenas 200 metros 

nesta curva. 

Relativamente aos acidentes, observou-se no período de 1988 a 199 J, 3 coli~ões 

traseiras e 1 abalroamento longitudinal, conforme mostrado na figura 5 .16. 
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Nota-se que os tipos de acidentes ocorridos no trecho desta curva vertical convexa, 

ou seja, colisão traseira e abalroamento longitudinal, são típicos de curva vertical 

convexa. Assim, é lícito levantar a hipótese de que houve tentativas de ultrap<lssagens 

de um veículo mais veloz sobre um veículo de carga lento, o qual, tendo visto que 

havia outro veículo no sentido contrário, não teve tempo para completar a 

ultrapassagem procurando, sem sucesso, retornar para a sua faixa, vindo a abalroar 

longitudinalmente o veículo de carga. 

Em relação às colisões traseiras, devido à rampa adjacente muito longa e de alta 

inclinação, os veículos de alta velocidade que sobem a rampa não conseguem uma 

frenagem a tempo de evitar as colisões traseiras com os veículos de carga que 

trafegam lentamente pela rampa. 

Cnso 3. Cruzamento de Pederneiras da SP-225, 

Conforme pode-se observar na tabela 5.5c, como nos casos anteriores, o Cruzamento 

de Pederneiras também insere-se na classe E da classificação de rodovias do DER-SP. 

Na análise do cruzamento de Pederneiras na SP-225, cuja geometria é mostrada na 

figura 5. 19, tem-se um segmento com declive de 700 m com inclinação de 5,5% e em 

seguida 1.600 m de aclive, sendo 350 m com 5,2%, 450 m com 4,8%, 350 m com 

1,6% e finalmente uma rampa ele 250m com 7,0% de inclinação. 

Ve-se que nos 1.600 m de aclive, ocorrem quatro segmentos, sendo que três deles 

têm inclinação maior do que a recOJuendada pelo DER-SP. A inclinação méuia da 

rampa total de 1.600 m é ieual a 3,9%, que é uma incl inação média aceitável, 

resu ltante dos 350m com inclinação igual a 1 ,6%. 

Admitindo-se um caminhão semi-pesado com 23t entrando na rampa ascendente 

(segmento 2), à velocidade de 80 Km/h, ele chegar"á ao final deste segmento a uma 

velocidade de 40 Km/h, que é a velocidade mínima exigida por lei, a part ir daí, sua 

velocidade continuará a reduzir, porque ele deverá percorrer ainda os segmentos 3,4 e 

5, chegando ao final do segmento 5 com aproximadamente I O krn/h. 

Analisando-se a rampa de 1.600 m como uma rampa única com uma inclinação média 

igual a 3,9%, um caminhão semi-pr ;a do com 23t, chegará ao final desta rampa com 

uma velocidade da ordem de 20 Ktruh, isto se ele estiver trafegando com uma relação 

potência/peso igual a 6,5 hp/t, o que na maioria dos casos é uma hipótese otimista 
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Do ponto de vista da geometria horizontal, o Cruzamento de Pederneiras pode ser 

considerado satisfatório, pois tem raios interno e externo suficientes para uma 

conversão e/ou um cru zamento elos veículos de carga. A boa distância ele visibilidade 

existente neste cruzamento nos dois sentidos, f.worece a aprovação da local ização e 

da caracterização do cruzamento de Pederneiras. 

Em relação aos acidentes ocorridos no cruzamento de Pederneiras, envolvendo 

veículos de carga, tem-se no período de 1988 a I 991, l abalroamento longitudinal, 2 

abalroamentos transversais e 2 coli sões traseiras, conforme mostrado na figura 5. 13. 

Em relação ao abalroamento longitudinal, que não é um tipo de acidente característico 

de cruzamentos, presume-se que este acidente deva ter ocorrido na rampa que passa 

pelo cruzamento de Pederneiras, onde um veículo na tentativa de ultrapassar um 

veículo de carga que trafegava na rampa a baixa velocidade, e tendo visto outro 

veículo no sentido contrário abalroou longitudi nalmente o veículo de carga, na 

tentativa de voltar à sua fa ixa de tráfego. 

Nos dois abalroamentos transversais, que são acidentes típicos de ocorrência em 

cruzamentos em nível, levanta-se a hipótese de que um veículo, na tentativa de cruzar 

a pista principal sem o devido cuidado, abalroou transversalmente o veículo que 

trafegava pela SP-225, ou vice-versa. Nesse local entretanto, parece razoável a 

recomendação de uma melhora na caracterização geométrica ela rampa, pois um 

veículo de carga na tentativa de efetuar o cruzamento e, não tendo idéia da velocidade 

que um veículo de passageiro se aproxima, pode vir a ser abalroado transversalmente, 

devido à baixa aceleração e demora para completar o cruzamento. 

As colisões traseiras ocorridas também são acidentes típicos de cruzamentos, onde 

um veículo, ao entrar no ramo elo cn17amento na intenção de cruzar a rodovia 

principal, inicia a frenagem com atraso c não consegue uma parada total em tempo de 

evitar uma colisão traseira. As colisões traseiras ocorrem possivelmente quando os 

veículos da frente frenam para entrar na rotatória, c os motoristas dos veículos que 

trafegam atrás, estando distraídos, ou sem a devida atenção para um local como este, 

não conseguem frenar seus veículos em tempo de evitar a colisão. 

Levanta-se a hipótese ele que uma mudança na caracterização geométrica, em termos 

de raios interno e externo, comprirHmto dos ramos de acesso c saída do cruzamento e 

inclinação das rampas da rodovia r' incipal, pode contribui r para a redução deste tipo 

ele acidente. 
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Caso ~. Rotatória de Jau-Polícia Rodoviária. 

Analisando-se o trecho que compreende a rotatória de Jau-Polícia Rodoviária, ve-se 

que é um trecho onde aparentemente a geometria é boa, pois, antes da rotatória, no 

sentido Araraquara-Bauru, trafegando pela SP-304, tem-se uma rampa de 700 m de 

comprimento e 3,3% de inclinação e em seguida outra rampa com 500 m de 

comprimento e 2,5% de inclinação. 

Após a rotatória, no mesmo sentido, tem-se 1.300 m em nível e em seguida uma 

rampa de apenas 300 m de comprimento com inclinação igual a 1,5%. 

Comparando-se entretanto a Rotatória de Jau-SBT (ver Anexo A) com a Rotatória de 

Jau-Polícia Rodoviária, ve-se que a primeira, além da boa distância de visibilidade do 

fluxo de quem trafega na rotatória, possui diâmetro muito maior que a segunda, com 

comprimentos dos trechos de entrelaçamento suficientes para a tomada de decisão, 

enquanto que na Rotatória de Jau-Polícia Rodoviária o motorista de um veículo tem 

apenas boa distância de visibilidade das rampas, mas não tem comprimento do trecho 

de entrelaçamento suficiente para decidir qual a direção seguir. PJém disso, no 

primeiro caso, as faixas de tráfego têm sobrelargura suficiente para o tráfego de dois 

veículos de carga, enquanto no segundo caso existe apenas uma faixa de tráfego para 

o entrelaçamento. 

Os acidentes envolvendo veículos de carga ocorridos na rotatória de Jau-Polícia 

Rocloviúrin, constit uem-se em :;etc abalroamentos longitudinais, sete culisôcs traseiras 

e nove choques com veículos parados, conforme pode ser observado na figura 5.20. 

Todos os acidentes ocorridos são característicos de ocorrência em rotatórias. Os 

abalroamentos longitudinais, possivelmente oco1 rem quando un1 veículo entra na 

rotatória em velocidade muito alta para a geometria restrita do local, sem a devida 

atenção à sinalização de parada antes de entrar na rotatória. 

As col i5õcs traseiras ocorrem possivelmente quando os veículos da frente írenam para 

entrar na rotatória, e os motoristas elos veículos que trafegam atrás estando distraídos, 

ou ::;em a devida atenção para um local como este, não conseguem frenar seus 

veículos em tempo de evitar a colisão. 

Levanta--se a hipótese de que uma 1 1udança na caracterização geométrica da Rotatória 

de Jau-Polícia Rodoviária, em ten1tOS ele raios interno e externo, comprimentos de 

entrelaçamentos e sobrelargura, pode contribuir para a redução deste tipo de acidente . 

... 



7. CON CLU\SÕé-5 E Ré-COME-ND.AÇÕES 

7.1 CONCLUSÕES 

.. O banco de dados do Sistem!l. de Acidentes de Trânsito - SAT do DER-SP, 

construído a partir dos dados dos Relatórios de Acidentes de Trânsito é 

deficiente e precisa ser melhorado, particularmente no que diz respeito à 

caracterização tecnológica do veículo de carga. 

o Apesar das limitações dos dados dos Relatórios ele Acidentes de Trânsito e 

dos levantamentos de dados de volume de tráfego por categoria de veículos 

(VDMs) existentes no Estado de São Paulo, o modelo permite, em princípio, 

estabelecer relações entre tipos de acidentes e condições geométricas de 

regiões ou locais críticos nas rodovias. 

o A análise dos resultados ele um estudo de caso mostra que existem fortes 

indícios de que a hipótese estabelecida para esta pesquisa não pode ser 

rejeitada, ou seja, há de fato uma relação entre acidentes envolvendo veículos 
1 

de carga e a geometria da via. 

o O levantamento expedito da geomet ria da v1a proposto e utili zado neste 

estudo fornece resultados suficientemente precisos para a avaliação 

pretendida. Sugere-se por outro lado que, dada a dificuldade de sua realização 

em projetos de grande escala, ele seja substituído por um método mais 

moderno usando um GPS móvel a partir do qual se alimente um modelo de 

CAD para reproduzir o traçado "as built" da via. 
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o O levantamento expedito do trecho experimental mostrou que, em vários 

locais, por razões desconhecidas, a estrada às vezes é construída fora das 

especificações estabelecidas pelo próprio órgão responsável pelo projeto, 

construção e operação. 

o O estudo de caso mostra que rampas longas e íngremes sem terceira faixa são 

potenciais causas de acidentes envolvendo veículos de carga. Mostra-se 

também que as rampas do trecho experimental, as quais não possuem terceira / 

faixa, implicam em velocidades mínimas de tráfego dos veículos de carga que 

são incompatíveis com os limites legalmente estabelecidos no Código Nacional 

de Trânsito. 

o Ve-se neste trabalho que para o uso do dispositivo de entroncamenio do tipo 

rotatótia em vias de classe E requer raios de cwvatura e distâncias mínimas de 

entrelaçamento maiores do que as utilizadas na rotatória crítica analisada no 

estudo de caso. Sugere-se um aprofundamento da pesquisa no sentido de 

determinar quais seriam as distâncias mínimas adequadas e quando o 

dispositivo deve ser substi tuído por uma interseção em desnível. 

o Este estudo constitui um primeiro passo, a nível de Brasil, no sentido de 

avaliar as condições geométricas da via como fator causador de acidentes de 

trânsito, e os seus resultados promissores permitem re;:comendar a 

continuidade dessa pesqui sa, extendendo-a a um universo maior de rodovias. 

Essa amostra maior pert 11itit ia estabelecer referências mais confiáveis c nortear 

a revisão dos critérios e normas para o projeto geométrico ele rodovias no 

Brasil. 

o Sugere-se ainda que seja investigada a relação de acidentes com a geomett ia 

das curvas horizontais em termos ele raios minimos e superelevação. 
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7.2 RlECOMENDAÇÕES 

As recomendações referem-se à geometria das rodovias, ao preenchimento das RA T's 

e relativas à caracterização tecnológica e fiscalização dos veículos de carga . 

., As rampas com 4% de inclinação devem ter no máximo 500 m de 

comprimento, e as que tiverem mais, devem ter faixa adicional, pois em uma 

rampa com mais de 500 m, a velocidade de um caminhão semi-pesado com 23 

toneladas e relação potência/peso de 6,5 hp/t fica abaixo de 40 Km/h, como 

pode-se ver no caso da rampa da SP-304. 

• As rampas com mais de 4% de inclinação devem, independente do 

comprimento, ter faixas adicionais, pois caminhões semi-pesados com 23t e 

relação potência/peso de 6,5 hp/t trafegam a velocidade de 32 Km/h em uma 

rampa com 6% de inclinação e 375m de comprimento, por exemplo. 

o Localizar cmzamentos em locais onde se tenha boa distância de visibilidade, 

com raios interno e externo suficientes para conversões seguras e 

posicionamento adequado dos veículos de carga quando param para cmzar a 

via principal, para que o motorista consiga enxergar os dois sentidos da 

rodovia antes de cmzá-la, . 

• Não passar rampas com inclinação alta por cruzamentos, para evitar que os 

veículos de carga que fazem a conversão obstruam a rodovia principal por um 

tempo longo, como no caso do cruzamento de Pederneiras. 

o Construir faixas de aceleração e de desaceleração em cruzamentos, para que 

os veículos de carga ao entrar na rodovia principal tenham velocidade 

satisfatória, e ao sair tenham velocidade adequada para percorrer o ramo. 

o Não localizar cruzamentos entre duas curvas verticais convexas, o que 

ocasiona baixa distância de visibilidade, como o Cruzamento de Bod.ina

Guarapuã na SP-255. 
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o Em rodovias de classe E, não constmir rotatórias com raios interno e externo 

sem que se tenha largura suficiente para duas tà ixas de tráfego e 

comprimentos dos trechos de entrelaçamento suficientes para que um veículo 

de carga consiga mudar de faixa ou continuar na mesma sem abalroar outro 

veículo que trafega pela rotatória, c ramos longos, que permitam avistar um 

veículo que trafega pela rotatória e também um veículo que esteja parado para 

entrar na rotatória, como na Rotatória de Jau-Polícia Rodovicíria. 

o Em rotatórias, sinalizar com bastante clareza de quem é a preferencial em 

convergência de pistas. 

o Sinalizar a entrada de uma rotatória geometricamente limitada com 

sonori zadores de 200 em 200 m ao menos um quilômetro antes, apenas com o 

objetivo de alertar os motoristas. 

o Manter sempre bem conservada a sinalização horizontal, vert ical e capinação 

ao menos dois quilômetros antes de uma rotatória c na rotatória. 

o Localizar as rotatóri as em locais onde tem-se boas distRncias de visibilidade e 

rampas de acesso com inclinação baixa. 

o Melhorar a qualidade e total preenchimento dos Relatórios de Acidcnt et: de 

Trânsito, para que se consiga utilizá-la na obtenção de dados, à respeito da 

rodovia, dos veículos envolvidos nos adclenlt:s e das condic1õcs 

meteorológicas na hora e no local da ocorrência de acidentes. 

o Inserir nos Relatórios de Acidentes de Trânsito novos Caltlpos de 

preenchimento contendo dados de potência, peso c tipo de carga que os 

veícu l o~ de cat ga transportam. 

o Treinar os policiais para o cvrreto preenchimento dos Relatórios de Acidentes 

de Trânsito, pois existem confusões das definições de nomenclaturas. 

o fiscalizar o peso, o comprimento e a relação potência/peso dos veículos de 

carga que trafegam pela!.> rodovias. 
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·.• RAMPAS 

SP 304 

a)Perfil 

segmento I segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 

Ki302+000 Ki301+300 Ki 301+000 Ki 300+ 100 Ki 299+900 
Kf301 +300 Kf 301+000 Kf300+100 Kf299+900 Kf 299+200 

i(%) -2,3 i(%) -5,5 i(%) -6,6 i(%) o i(%) -6,6 

b)Pianta 

segmento l segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 

Ki 302+000 Ki 30 1+300 Ki 301+000 · Ki 300+100 Ki 299-i 900 

Kf 301+300 Kf30l+OOO Kf300+100 Kf299+900 Kf 299+200 

r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(n1Y 999 

SP 304 

a)Perfi l 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 
Ki 299+200 Ki 298+700 Ki 298+500 

Kf298+700 Kf 298+500 Kf 298+ 150 
i(%) +4,5 I i(%) +1,8 i(%) +5,6 

b)Planta 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 

Ki 299+200 Ki 298+700 Ki 298+500 

Kf298+700 Kf 298+500 Kf 298+ 150 

r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 
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SP 304 

a)Perfil 

segmento I segmento 2 segmento 3 
Ki 297+600 Ki 297+200 Ki 296+500 
Kf 297+200 Kf 296+500 Kf 296+000 

i(%) +2,0 i(%) +3,3 i(%) +2,5 

b)Pianta 

segmento I segmento 2 segmento 3 
Ki 297+600 Ki 297+200 Ki 296+500 
Kf297+200 Kf 296+500 Kf 296+000 

r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 

SP 255 

a) Perfil 

segmento I segmento 2 
Ki 125+000 Ki 125+700 
Kf 125+700 Kf 126+250 

i(%) +2,5 i(%) +6,5 

b)Pianta 

senmento 1 segmento 2 
r-· 

Ki 125+700 Ki 1?.5+000 
Kf 125+700 Kf l26+250 

r(m) 999 
'-· 

r(m) 999 
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SP 255 

a)Perfil 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 
Ki 138+800 Ki 139+100 Ki 139+350 Ki 140+000 Ki 140+250 

Kfl39+ 100 Kf 139+350 Kf 140+000 Kf 140+250 Kf 140+650 
i(%) ~4 , 5 i(%) ~3,2 i(%) ~2,8 i(%) ~4 , 5 i(%) ~6,2 

b)Pianta 

segmento I segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 
Ki 138+800 Ki 139+ 100 Ki 139+350 Ki 140+000 Ki 140+'250 
Kf 139+100 Kf 139+350 Kf 140+000 Kf l40+250 Kf 140+650 

r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(tn)_ 999 r(m} 999 

SP 255 

a)Perfil 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 
Ki 142+400 Ki 143+200 Ki 143+500 I<i 143+700 
Kf 143+200 Kf 143+500 Kf 143+700 Kf 144+250 

i(%) -3,8 i(%) -5,2 i(%) -6,8 i(%) -9,6 

b)Pianta 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 

Ki 142+'1·00 Ki 143+200 Ki 143+500 Ki 143+700 

Kf 143+200 Kf 143+500 Kf 143+700 Kf 144+250 
r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 



• ) SP 255 

a)Perfil 

segrnento I segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 segmento 6 

Ki 144+700 Ki 145+250 Ki 145+750 Ki 146+000 Ki 146+450 Ki 146+900 

Kf 145+250 Kf 145+750 Kf 146+000 Kfl46+450 Kf 146+900 Kf 147+750 
i(% ) +7,0 i(%) +5,0 i(%) +4,0 i(%) +3,5 i(%) +3,0 i(%) +2,0 

b)Pianta 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 segmento 4 segmento 5 segmento 6 

Ki 144+700 Ki 145+250 Ki 145+750 Ki 146+000 Ki 1'16+450 I< i 146+900 

Kf145+250 Kfl45+750 Kf 146+000 Kf 146+450 Kf l46+900 Kf 147+750 

r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 r(m) 999 

CURVA VERTICAL CONVEXA DA SP-255 

a)Perfil 

segmento I segmento2 C\II"Vél segmento) segmento4 segmento 5 segmento6 

Kil25+000 Ki1 25+750 Ki 126+250 Ki 126+450 Ki \26+600 Ki 127+000 Ki 127-1·250 

Kfl 25+750 Kf\26+250 Kf 126+450 Kfl 26+600 Kfl27+000 Kfl 27+250 Kfl27+550 

i(%) +2,5 i(%) +6,5 D(m) 200 i(%) -4 ,2 i(%) +3,5 i(%) +7,2 i(%) +6,3 

b)Pianta 

.- - I -
segmento I SC!ZillCI\!02 curva segmcnto3 segmento4 segmentoS segmentoQ_ 

Ki' J25+000 I Ki 125+750 Ki 126+250 Ki 1?.6+450 K i 126+600 Ki 127+000 Ki 127+2.'\0 

Kf 125+750 I Kf 126+?.50 K.f \26+450 K.f \26+600 Kfl 27+000 Kf 127+250 Kf 12'/+550 

r(m) 999 I r(m) 999 Dv(m) 240 r(m) 999 r(m) 999 r(m) - 120 r(m) 999 
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CRUZAMENTO DE PEDRO ALEXANDRINO 

SP 255 Km 129+286 

a)Perfil 
Cruzamento 

de Pedro 
Alexandrino 

segmento 1 segmento 2 segmento 3 Km 129+286 segmento 5 segmento 6 segmento 7 

Ki 128+250 Ki 128+700 Ki 129+000 Ri(m) 11 ,40 Ki 129+330 Ki 129+750 Ki 130+ 100 
Kf 128+700 Kf 129+000 Kf 129+250 Re(m) 16,90 Kf 129+750 Kf 130+ 100 Kf IJO+DO 

it%) 2,8 Í?(%) +2,8 h(%) +2,8 i4(%) +3,6 i.,(%) +3,5 i6(%) o i7(%) - 1.0 

b)Pianta 

segmento I segmento 2 segmento 3 Km 20li+ IB3 segmento 5 segmento li segmento '/ 

lU 128+250 Ki 128+700 Ki 129+250 Ki 129+000 Ki 129+330 Ki 129+750 Ki 130+ 100 

Kf 128+700 Kf 129+000 Kf 1?.9+3 30 Kf 1?.9+250 Kfl 29+750 Kf 130+ 100 Kf 130+330 

r t(m) 999 f')( lll) +220 f1 111) 999 Dv(m) 999 f<;(111) 999 r6(m) 999 r7(m) 999 

CRUZAMENTO DE BOCÂINA~GUARAPUÃ 

SP 255 

a)Pcrfil 
Cruzamento 
de Bocâina-
Gunrapuã da 

SP-255 I 
segmento I segmento 2 Km 206+183 segmento 4 segmento 5 segmento 6 se~mento 7 

Ki 132+300 Ki 13/.+500 Ri(m) 29,20 Ki 133+500 Ki 133+600 lU 133+900 Ki 134+300 

Kf 132+500 Kf 133+350 I l~e(m) 34,80 Kf 133+600 Kf1 33+900 Kf 134+300 Kf 134+500 

i t%) 2,6 h(%) +7,0 i3(%) o i.t(%) +4,0 i <;(%) ~-t1,,0 i6(%) -5,5 i7(%) H,S 

b)Pianta 

SCf!lllCnto 1 segmento 2 Km 206+183 segmento 4 segmento 5 segmento 6 segmento 7 

l(j 132+300 l(j 132+500 Ri(m) 29,20 Ki 133+500 Ki 133+600 Ki 133+900 Ki 134+300 

Kf l 32+500 Kf 133+350 Re(m) 34,80 Kf 133+600 Kf 133+900 Kf 134+300 Kf l 34+500 

.. t r 1(m) 999 I ~?. (m) 999 I Dv(m) 150 r4(m) 999 rc; (m) 999 r6(rn) 999 r7(m) 999 



76 

CRUZAMENTO DO JOCKEY CLUB 

SP-255 

a)Perfil 
Cmz~unento 

do Jockey 
Club 

Seflmento l segmento 2 segmento 3 Km 139+396 segmento 5 segmento 6 segmento 7 
Ki 138+350 Ki 138+800 Ki 139+100 H.i(m) 12,70 Ki 139+450 Ki 140+000 Ki 140+250 
KJ 138+800 Kf 139+ 100 Kf1 39+350 Re{m) :n. 90 Kf 1 ~0+000 Kf 1·10+250 Kf 14lH 650 

i 1 (%) 1,0 i?(%) -·~ . 5 il(%) -3,2 i4(%) -2,8 i'i(%) -2,8 i6(%) -4,5 i7(%) -6.2 

b)Planta 

I segmento 1 segmento 7. segmento 3 Km 139+396 segmento 5 segmento 6 segmento 7 

I Ki 133+350 Ki 138+800 I<i 139+ 100 Ki 139:350 Ki 139 :450 Ki l .fO+OOO Ki 1 ~0+250 

~138+800 Kf 139+100 Kf 139+350 Kf 139 1-<~ 50 Kfl40+000 Kf 140+250 Kf 140+650 
1 (m) 999 r?(m) 999 r1 m) 999 Dv(m) 500 r'i(m) 999 r6(m) 999 r7(m) 999 

CRUZAMENTO DE BOCÂINA 

SP 255 

a)Perfil 
Cmz~mento 

de Bocâina 

Eegmento 1 1 segmento 2 segmento 3 Km 137+953 segmento 5 segmento 6 ~~o~ 
Ki 136+850 I Ki 137+000 Ki 137+250 Ri(m) 15,30 Ki IJfH- 150 Ki 133·: 350 Ki 1n -:-suo 

Kf 137·1000 I Kf 137+7.50 Kf 137+350 R e( m) 2 1,51) Kf l33+150 Kf 118+800 J< f 119+ \50 
i(%) +4.5 I i(%) +4.5 i(%) o it\(%) + 1,0 i(%) +LO i(%) + LO i(%) -4. 5 

b)Planta 

segmento 1 J segmento 2 segmento 3 Km 137+953 segmento 5 segmento ~~ segment<~ 

Ki 136+350 IKi 137+000 Ki 137+250 K i 137+&50 Ki 138+150 Kl 138+350 Ki 133+!Wll 
Kf 137-:·000 I Kf 137+250 Kf 137+850 Kf 138+150 Kf 1 3 ~+350 Kf 138+200 Kf 139+ 150 

_!.t.(lll) 999 I r?(m) 999 r1m) 999 Dv( n!2_ 500 r t;(m) -300 r6(m) 999 r7(m) 999 ·-
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CRUZAMENTO DE PEDERNEIRAS 

SP-225 

a)Perfil 
Cmz/o de 

Pedemeiras 
segmento 1 seg~nento 2 Km 206+183 segmento 4 segmento 5 segmento 6 

Ki205+000 Ki 205+700 Ri(m) 23,30 Ki 206+250 Ki 206+'/00 Ki 207+050 
Kf205+700 Kf206+050 Re(m) 28,80 Kf206+700 Kf207+050 Kf207+300 

l1 (m) 700 1?(111) 350 Dv(m) 550 14(111) 450 l~(m) 350 16(m) 250 
i t(%) -5 ,5 Í?(%) +5,2 iJ(%) +5,2 i4(%) +4,8 Í'i(%) +1 ,6 i6(%) +7,0 

b)Pianta 

segmento L segmento 2 Cmzamento segmento 4 segmento 5 segmento 6 
Ki 205+000 l(j 205+700 Ri(m) 23,30 Ki 206+2SO Ki 206+700 Ki 207+050 
Kf 205+700 Kf206+050 Rc(m) 28,RO Kf 206+700 Kf 207+050 Kf 207+300 
rt(m) 999 r?(m) 999 D(m) 200 rLt(m) 999 r'i(m) 999 rr,(m) 999 

CRUZA!o/HENTO DA USR NA SÃO JOSÉ 

a)Perfil 
Cruz/o da 

Usinn S. Jos6 

I st::gntwto 1 segtncnto 2 Ku1 20G+ l83 scg1n<.;nto 4 scg111ento 5 
Ki 209+600 Ki 210+000 Ri(m) 32,50 Ki 210+800 Ki 21l+•WO 

Kf 210+0UO Kf 210+600 I Rc(m) 38,00 Kf 2Il+400 I Kf 211+800 
i(%) +4,5 I i(%) +1 ,5 i3(%) +1,3 i(%) +2,5 I i(%) o 

b)Pianta 

~mento 1 segmento 2 I Cruza mento segmento 4 segmento 5 

Ki 20J+000 Ki 205+700 IG 206+050 K.i 206+250 Ki 206+700 
Kf 205+700 Kf206+050 Kf 206+7 50 Kf206+700 Kf207+050 
q (m) 999 r?(m) 999 Dv(m) '.50 r<1(m) 999 rs(m) 999 
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CRUZAMENTO DE rr APUI 

SP-225 

a)Perfil 
Cmzamento 

de ltapui 

S<:!B_mento 1 segmento 2 Km 206+ 183 segmento 4 segmento 5 
Ki 194+400 Ki 194+950 Ri(m) 16,20 K_j 195+750 Ki 196+400 

Kf 194+950 Kf195+450 Re(m) 2 1,70 Kf 196+400 Kf 196+750 

i(%) -3 ,5 i(%) +3,7 i(%) +2,7 i(%) +2,0 i(%) o 

b)Pianta 

segmento 1 segmento 2 Cmzamento segmento 4 segmento 5 
Ki 194+400 Ki 194+950 Ki 195-H50 Ki 195+750 Ki 196+400 

Kf l94+950 Kf l 95+450 Kf 195+750 Kfl96+400 Kf 196+750 

r 1 (m) 999 f?(lll) 999 Dv(m) 550 rtt(m) 999 f 'i(lll) 999 

CRUZAMENTO DE PO'IUNDUV A-USINA DnAMANTE 

a)Perfi l 
Cruz. de 

Potunduva-
Usin~ 

Dinmanlc 
sc12mento I I Km 19 11 350 segntcnto 3 segmento 4 
Ki 190+250 Ri(m) 29,70 Ki 191 -HOO Ki 191+750 

Kf 191+250 Re(m) 35,70 Kf 191 +750 Kf 192+400 

i(%) -4,5 i(%) -2,8 i(%) -2,8 i(%) o 

b)Planta 

segmento I Cntzarnento segmento 3 segmento 4 
Ki 190+7.50 Ki 19 1+25 0. Ki 191 -:-400 IKi 191+75o 

Kf l 9 1+250 Kfl9 1+400 Kf l9l+i50 Kf 192+400 

I _!)_(nQ 999 I Dv(m~ 300 I r4{n!2 ~ · "J9 f')(lll) 9~9 
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ROTATÓRIA DE JAU-SBT 

a)Perfil 
Rotatória de 

Jau-SBT 

s~g_mento I segmento 2 Km 148+000 segmento 4 segmento 5 
Ki 146+450 Ki 146+900 Ri(m) 132 Ki 302+000 Ki 301+300 
Kf l46+900 Kfl48+000 Re(m) 140 Kf301+300 Kf301 +000 
i(%) +3,0 i(%) +2,0 i(%) o i(%) -2,3 i(%) -5,5 

b)Pianta 

segmento l segmento 2 Rotatória segmento 4 segmento 5 
Ki 146+450 Ki 146+900 Ri(m) 132 Ki 302+000 Ki 301+300 
Kf l46+900 Kfl48+000 Rc(m) 140 Kf301 +300 Kf30l +OOO 

r1 (m) 999 I fJ(Ill) 999 Dv(m) 600 rt!(tn) 999 rs(m) 999 
.I I 

ROTATÓRJA DE JAU-POLfiCIA RODOVIÁRIA 

a)Perfil 
Rotatória de 
Jau-Polícia 
Rodoviária 

segmento I segmento 2 Km 206+ 183 segmento 4 segmento 5 

Ki 297+200 Ki 296+500 Ri(m) 80 Ki 183+400 Ki 184+700 
Kf296+500 ~296+000 Re(m) 88 Kf l84+700 Kf 185+000 
i l (%) +3,3 (%) +2,5 i(%) o id(%) o i.,(%) + 1,5 

b)Planta 

seemento I segmento 2 Rotatória segmento 4 segmento 5 

Ki 205+000 Ki 205+700 Ri(m) 80 Ki 206+250 Ki206+700 
Kf205+700 Kf206+050 Re(m) 83 Kf206+700 Kf207+050 

rt (m) 999 r7(m) 999 Dv(m) 500 rtt(m) 999 rc;(m) 999 



ANJEXO R 

MODELO DA IRA 'f USADA IP1E1LA POJLÍCITA 
MllJLIT'f AR RODOVllÁRJA DO lE§TADO DIE SÃO 

PAUJLO. 
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------ --- - - ----------, 

S&CIIIiTAIIIA llA INI' RA·&Sl'lliJTUil•\ Vt.~lliA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO 

RELATÓRIO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 

DP APP EPP 

IIORAS--·---

DA PISTA 
ESPÉCIES 
S IMPLES 

2 FAIX4S DE ROl AMENTO 
3 fAIXAS DE fl Ol AMEIHO 

• •• FAIXAS DE fl Ol AMEtiTO 
DUPlAS 

ALINI IAMENTO INTERSECÇOES 

IAIIG[N I E LM flAt.IPA I J CllUL. I HIIHONç 01-h. IAl li 
I I IMJGFN TE El.llOI.lflAOA I I CRUZ I ENTROC. I'AR l MUII 11 
11 ' IANG(tJlEtl.l DI\IXADA li TREVO LI 
I I I ANGEIIT E EM NIVEL I I EIIT./SA IOA·HRIIY DOA T li 

CURVA EM NIVEL li ROIAlDRIA U 
I I CURVA EM RAM PA l i MAO OE DIR ECAO 
I I CUI1VA Et.l lUMUAOA li DUPLA l i 

CHOQUE 
POSTE. ARVORE .• .. •..• J.l 
MURO. O"RRANCO .. • ••. I I 
CASA • ••• •• • • ••••••• .• 1 J 
VEICULOtparadol ••. ••. • • • ti 
OBSTÁCULO • . •••• • •••• 11 

4 FAIXAS DE IIOLAMOITO 
O fAIXAS DE IIOLAMHI I O 

• •• FAIXAS DE ROlAMEIITO I I CUIIVA EM BAIXADA I I UNICA ___ I.;..J...:;..::.....:__::___ 

O ORAS OE ARTE : POIII E .• • •. .I IIUIIEl •..• • • • I I PASSAGEM S UPERIOR ••. • . . li PASSAGEI.IIIIFEAIOR • • ••• I J 

DO PAVIMENTO DA SINALIZAÇÃO 
TIPO ESTADO SINALIZAÇÃO SEMÁFORO 
CONCIIET O .•••••••• ••••• 11 SECO • . ••.• • • •••••• • I I 
AS FAl TO . · · •••.•••• • . • • li MOLIJ"DO· • • ••• • •• • ••• • I I DOA •••••••• • .••••• • • • • ; J fUIICIONA ••... •..• • .•. 1 J 
PAJIAlElEPIPEOO • • • • ••••• I I Et~lAMEADO ••.. . •••• . .•. I I REGUlAR . •.• • . •••.••.• • I I l iA O FUNCIONA • .•• • •••• 1 I 
C"SI;AlltO •. · · • • • •• · •••• I I OlEOSO .• • •.•• ••• ••••• • I I I,IA • •••••••• ••• • • • •••• I I FUIICIONI\ COM DE rEli O •• 1 1 
SEMAEVES IIMEIIl O • ••.••• 11 IIWIJDAOO . .• . •.• . • •• •• 1 1 INEXIS H IH E •••. • •••••• 1 1 III(XISIEIJIE • . .••• •• • • 1 1 
DAS CONDIÇOES GERAI7S--------------~..c..:.....;:_;_.::...:....:..:....:...:...:...:..;.......;..;..;~ 

TIPO DE LOCAL TEMPO LUZ VISIBILIDADE 
RURAl •• ••••••• •••••••• 11 

MI\DOUQI\011 • • • • ••••• , •• n ESCOlAR • · • • • · · ····· · ·· li 
lllllUS l RIAL •••• • •••••• • • 11 OUM .. •.. . ... •.• •.... • . ll DIA· •• •••. . • ..• • .• • • • . , l i 

CREl'USCUl O .• . . . . .. •.. .11 BOA • • • • • • • • • • • • • • • • I I 
NOIIE CLARA •• ••. • ••..•• 11 REGULAR .• • •• ••• •• .• • • IJ 

COMERCIAl ••••.•••.•••• 11 CIIUV/1 • • • ••.• • • • ••• . • • l i 
AES IDHICIAl •.•••••.•••• 11 IJEDLIIIA • • . ... • • • • • • • • • li 
RECREIO ••••••.•. • : ... . I I G AR0/1 • • · • · • • • • • • • • • • I I 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS EVENTUAIS 

NOIIE ESCURA ••..•• _. _ .. _._._.I_I_M_A_ .. _._._._. _ .. _._._. _ •. _._._._. _.1_1-i 

DEFICIENCIAS 
OHE110 IIOS fREIOS 

DEHI f O NA DlfiECAD 

OEflllO NA IIOOA 
O HEliO MECANICO 
DEF. NO LIMPADOR DE PAliA UIHSA 
PII(U l iSO 

ESTOURO DE PNEU 

FUMAÇA li POEIRA I J ANIMAIS liA PIS r A l i 

F~:!~:E~~~O~~~E~!~~~: •••. • • •• . •• •.••• ~GJ:t:: .. ·~[D:::; .. ~.31::··· FALI A DE SINALIZACÀO DE I MERGliiCIA 

f A LI A 0 [ LAN I EI1111\S 

f All A DE S INI\LEifJOS 

llUMIIII\( AO OUU;IEII I 0: 
MAU ES l AOOGERAL 
OU IRAS 
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V EICUL01 
MARCA CRLV N~ CHASSI N.' ANO---

PLACA MUNICIPIO ES TADO N. ' DE OCUPAIHES -
CATEGORIA ES P{CIE liPO 

N.' DE r l RIDOS -
PROPRIH ARIO 

N.' OE MOR l OS -
PREJUIZO ES TIMAOO: 

RUA N. ' lEl. PEQUENA MON r A C::J 
RESID{IICIA CIDADE ES lADO 

MEOIAMONTA = 
GAAIIDE MOlHA = 

l OCAL DE 
RUA N .' Hl. VEICULO O f CARGA: 

lRAOAUIO CIDADE ES TADO N .' DE EIXO l-..J 

bAtiOS VtSIVEtS 
CARAfGADO = OES CARREGAOO = CARGA PERIGOS A = 

REMOVIDO PARA Á OISPOSIÇÂO: 

APOLICE DE SEGURO N. ' 

. VEICUL0 2 
MARCA CRLVm CIIASS III . ' AIID - --

v P LACA MUNICIPIO ES TADO N. ' DE O CUPANTES -
E CATEGORIA ES P[CIE TIPO 

N. • DE FERIDOS -
N.' DE MORTOS -

I PROPIIIE f A RIO PREJUIZO ES TIMADO: 

c RUA N. ' TH. PEOUWA MOII r A = RES ID[NCIA MEDIAMOIITA = u CIDADE ESTADO GRANDE MOlHA = 
L RUA N. ' TEL . VEICULO DE CI\IIGA: 

LOCAL O E N. ' OE EIXO ;:§ 
o lRABALIIO CIDADE ES TADO CMIREGADO 

DANOS VIS IV EIS OESCARfiU) ADO s CAIIOA P[III0,28 A c=J 

REMOVIDO PAR;, À fliSPOGIÇIIO: _ 
/-:;. 

APOLICE OE S EGURO 11. ' / 

VEICULO 3 / MATICA CRLV N~ CIIASSIIl.' . 1\110 

Pl AC/1 MUNICIPIO ES T/1~ ,/ 11 ' O~ OCUPA~~ 
CATEGORI/1 ESP[ CIE TIPO 

11 • DE r Enloos 

/ 
II . ' DE MDRIOS _ 

PROPI>IETARIO PREJUIZO E~ ADO: 

RUA 
7 P EOUEI:tc::l N TA = 

RESIDlNCIA CIDADE 
I~T EL. ME~\10111A c=::J 

ED 
/{!I': IIDE MDNTA = 

l OCAl DE RUA / u. ·~. o 
VEICULO DE CARGA: 

/ ./7 N. ' OE EIXO ..__, 
TRAOAU IO CIDADE CARREGADO = DAIIOS VIS IV EIS ( \ ....- / Df SCARA EG.ADO = ,-..... '( / CARGA PERIGOSA = 
REMOVIDO PARA -, '\ \J A 'õís~çAO: 
Ar O UCE DE SfGURO 11. ' 

fo~EV EICULO 1 s-' \ "-" / no. 

RUA 
'I' \ / 7 

11. ' IH. APARWCIA 00 COIIDUTOR: 

RES ID~NCIA 
CIDADE 

, ES TADO 
BOI\ CJ 

L-(o'; 1\l O E 

ALCOOLIZADO c:::J 
RUA N. ' ----H l 

SOO ESTAfA c:::J 
SOn I OXICO c:::J 

Tn/IBAU IO CIDADE ES TADO OHtii (J t iSitO L..J 

IDADE ____ S EXO 
/ ...... 

ES T AOO CIVIL IIACIOII IILIOI\0( 

CARTEIRA DE I~ABiliTACAO N . ' CAt EGORIA CLASSE---
/ 

DAl A DA l. ' lfABILITACAO 11. ' DO REGIS TRO DO PGU. I I I I I I I I I I 

ElV\Ioi E M~DICO VA LIDO ATt PllOrtSSAO ltDilAS liA DIIIECAO I 

c DO VEICUL02 
NOME no 

o 
11. ' --- TEL 

APAiltii CIA DO COIIDU IOR: 
RUA 

N llES IDtNCIA OOA c:::J 

D CIDADE ES I ADO ALCOOl iZAOO c:::J 

u RUA 11. '--- TEL. 
SOB ES TAFA t:=l 

l OCAl DE SOB TOXICO c=l 

T TAAOAUIO CIDADE ES TADO DEl EII O FIS ICO c=l 

o IDADE ----SEXO ESTADO CIVIl NACIDtiALIDADE 

R CAR TEIRA D E IIAOILITAÇAO N.' . CA IEGOII IA Cl ASSE 

E DATA DA 1. ' HABILITAÇAO 11. ' 0 0 REOIS TRO DOPOU. I I I I I I I I I I 
s 

EXAME MEDICO VALIDO Art PflOrtSSAO IIOfl fi S N A OIRECA.O ! 

DO VEICULO 3 AO 
tiO ME APARUICIA DO COIWU 1011: 

RUA 
N .• ___ _ TEl. 

BOA t:=l 
RESIDtNClA 

CIDADE ES TADO Al COOliZAOO c:::J 
S OO ES TAFA t:=l 

RUA 11. ' --- HL SOB TOXICO t:=l 
LOCAL DE DEFEITO FISICO t:=l 
TRAOAlllO CIDADE ES TADO 

IDADE s exo ESTADO C I\' IL NACIONAliDAD E 

CARTEIRA DE HABILITAÇAO N.' CATEGORIA CLASSE 

DATA DA 1.' HABili TAÇAO 11.' DO REGIS TRO DO PGU I I I I I I I I I I 

EXAME MEDICO VALIDO ATE PROFISSAO liDA AS l i A DIA EC AO I 

·-------·--- ----
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) 

c 
AÇÃO 

INFRACAO AIIPtlAVRAOOS N.' o CONVWOIU EM LUGAR PROIUIOO co CIJ C!] MANOBROU IIIOEVIOAMENTE liA PIS I A co CIJ C!] 

N DEIXOU DE FAlER SIIIAlREOliLAMEIITAR CO ffi (I] NAO GUARDOU DISTÂNCIA DF. ~EGURrNCA comc:o 
DESOBEDECEU A SINAliZACAO [:D ~ IIÁO DEU PREHRtNCIA DE PAS SAGE~ CD CO D:J o EXCEDEU A VELOCIDADE TRAIISIT AfiO O PHA CONTRAM.\0 CDITJCD 

u DESOBEDECEU SIIIAL DE PARADA OBRIGA TO RIA EB ITl I UlTRAPASSOU EM CRUZAME/110 QJ co 
FORÇOU PASSAGEM §3§§ UlTRAPASSOU EM CURVA OU lOMBADA EBEBê§ T INVADIU fAIXA DE PEDESTRE UlTRAPASSOU EM OBRAS DE Ali TE 

o PAROU SOBRE A PISTA OUTilAS CIJ o:J 

R OUTRAS CAUSAS 
DORMIU NA DIRECAO C!J C!J CD OFUSCAOO PHO SOL Q]o:JITJ E MIIDOU SUB li AMHII E D E DIREÇ,\Q CIJ OJ CD PAROU SUOII AMENTE §§3§ s IIÁO USOU fREIOS CD CO D:J PERDEU COIIT ROLE DA DIRECAO 
OTUSCADO POR LUZ ALTA co[!] co OUTRAS 

ViTIMA 1 

RESIDtNCIA 
NOME 

RUA N. • ___ lEl . 

CIDADE ESTAllO 
lOCAl DE RUA N.' ___ TEL. 
lRABAUID CIDADE ESTADO 

IDADE SEXO ESTADO CIVIl NACIONAliDADE 

VEICULO EM OUE VIAJAVA . ..•.••. . .. · · • • QJ ffi QJ BANCO DIAIII EIRQ . ... • . I I BAIICO TRASEIRO •.•. . I I 
USAVA CIN 10 DE SEGURANÇA • .. . .••.•. . . SIM I I 11 U I I ATIRADAFORADOVEICULO •• . . • . •... . .•• SIM li IIAO li 
CONDICAO: CONDUTOR I I PASSAGEIRO I I PEDESTRE . • . .. •.•• li CAVAlEIRO •.••. . ··· I I 
APARtiiCIA DOS FEniMEIITOS: LEVES •••.•••. . ••• • • . • .. I I GRAVf. S ..• • · • •• • •. 11 MORTO • . .••• • ••· .11 
REMOVIDA PARA POli 

VITIMA2 

~/ 
RES IOtNCIA 

NOME 

RUA N .' IEV-v CIDADE - --- ----- __ L r s rAoo . 

I LOCAL D E flUA 11.' ""'7 _ 1(1 . 

T IIIAUALIIO CIOAllE ----· // ES ll\00 . 

I IDA OE SEXO ESTADO CIVIl IIACIOIIALIDAUE 
VCICULO EM OUE VIAJAVA . • . . . • • • • . . . . . t!J t!J tfJ 01\NCO DlflfllllfiO • • • . • I I BANCO TRAS EIRO .. . f./.( I M usAvA CIN 10 OE S EUUAAN\:A .. . .• ....... . S IM 1 1 NAO 1 1 A llllADA f!"A o o veiC ULO ••• • •••.••. . •• Sll~t: o t 1 

A couDICAo: c otiDUIOR 1 1 PAS SAO EIRO 1 1 PwestR • • •. '.("\: 1 c~: ... . · · · .1 1 

s APAR(I/CIA DOS J[RIMHIT OS: LEVES . . . ... .. . . ... ... . I I ~_!V>VES .••. • • · . • . 1 I MOR ••• ••••..• . 11 

REMOVIDA PARA , . / POR \ 

VITIMA 3 ' .. - ~\_/ / 
/ 

RES IDliiCIA NOME > fd~-, .L.._II. ' ' RUA IEl. 
CIDADE 

/ ' 
ESTA DO 

l OCAl DE RUA \~~ ~-~~-· TEL. 
tllABALIIO CIDADE ES IADO 

IQADÊ s ~xo l E;::O CIVIl NACIONAliDAUE 
VEICUlO [ M OUC VIAJAVA .. • ...• , ••••• • .. o:J C!J CD O MI CO OIANHIIIO • • . • • I I BANCO TRAS EinO •• •. • I I 
US AVACitiiODE S EGURANC A .• . ••..•••• • S IM li IIAO li A TrilADA FO RA 0 0 VEICULO •.•••• .. •. . .• •• SIM I J NAO I I 
CONOICAO: COIIOUIClll 1 1 PASSAGEIRO li PEDES Til E •.. • .•. • , I I C AVAlEIRO . •• • ••••• I I 
~1\R(!ICIA DOS FERIMENTOS: LEVES ,/. • ••• •.•.•..• , . li lillAVES ••••••.•.. lJ MORTO •• •. • •.•. . li 

_/ RCMOVIDA PARA P011 

PED~STRE OU CAVALI:! IRO 
' 

CDCD 0J A TRAVESSMIOU NA r A IXA D E PEDES I TIE 
A I AAVESS AIIDO FORA OA FAIXA DE PEDES I TIE [I] OJ [JJ 

OOA CD CIJ CO ATRAVES S ANDO EI.ILOCALIIIADCOUAOO CD CDD:J 
SOO ESTAFA ITI EEEB AÇÁO 

A TAAVES SANDO NO flUXO DE VEICULO EBEEEB ,- AlCOO LIZADO ANDANDO AO LONGO DA PIS TA 
,/ APAR~NCIA 500 TOXICO §§3§3 CONSER I ANDOIEMPUilRAIIDO VEICULO EBEB§3 DEFEIIO f iSICO DES CE/IDO D E OUTRO VEICULO 

DtBil MEII I Al OUTRAS co m 
TESTEMUNHA 1 NOME AO 

RES IDtiiCIA RUA N. • _ _ . _ TEl . 

CIDADE ES TADO _ __ 

T LOCAl OE IIUA II. ' ___ Hl. 
T RABALHO CIDADE ES IADO---· E 

10;\DE SEXO s 
TESTEMUNHA 2 NOME T RO 

. , E !lUA II .• _ __ TEL. 
RES IO(IICIA ES TADO ___ 

M CIDADE -
u lOCAL DE RUA II.• ___ TEl . 

·TRABALHO CIDADE ESTAOQ ___ 
N 

tO AOE SEXO 
H 

TESTEMUNHA 3 IIOME A RG 

s RUA N.' ___ TEL. 
RES IDÍNCIA 

ESTADO---CIDADE 

l OCAl D E RUA - II . • ___ TEl. 

lRABAliiO ClllADE ES TA DO- - -

IDADE SEXO 



CONVENÇOES ' : I ---------
' I I ... --

ANTES DO ACIDENTE c:> ,~1 LI'~,_,.~----- ----
DEPOIS DO ACIDENTE -------~ c:> r- -- - í --1 --- --, 
PEDESTRE ~ * I ,. ..------ 'I 1 ) 
ESTRADA DE FERRO -----;> ttttt- ) ~ ,. <,.. I " 

_,.,.,. I I ~/ 

.... .... : I , , / ,..-- ' I I / 
-.. ... ...._J I ,.,." _,r ' ', I / 

J. ------ - __ ... '1,.,. I ',, ', I I / ,, 
c ,. " I I ," "I R ............. - ......... ~ ... - J L_........... '' ', I : // // I 
O ... _'") ---"/~ ',, ', ') 1/ / I 
a 1 r-------- / \ ', /" I 
~ ___ j [_ ________ _/ ~ c \_ ___ ] o (~ _____ j ! 

-----. r-- ------, r----, r-----, I 
I I \ / ,,· ', I I 
I I \ ' I I I I ' / ," 'I ' I ! \.. ___ --------~'=-~-_, ·=--_..-.:: __ /' "~J [~~ ',,_J I 
I ) 
'-- -------- ---- ---- ---------------------------------- -- -· 

- VESTIGIOS IOLEOS lUORIFICMITES, ESTILIIACOS DE VIDRO. MARCA DE fRWAGEM [ TC. I : lOCAlllJ\R 110 CROQUI DESCREVEIIDO 
0[ fORMA CLARA E OBJETIVA, OEM COMO AS CAUSAS PllOVÁVEIS DO ACIDEIITE NA OESCRIÇAO SUMARIII. 

ANEXOS: FOLHAS SUPLEMENTAflES PONTO DE IMPACTO 
r-----------------~r----- 1 2 3-------~ 

, ~J ~ ~ s , qJ qJ r~ e , _ q1 q1 ~ --~, DE VEICULOS E CONDUlOAES 

DE VI liMAS E TESTEMUNHAS 

OUTROS DOCUMEIITOS ESPECI 

FICMI tiA OESCRIÇAO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

li 

li 

l i 

0-(0 ~ El(r (~ I 1 I f c IJ.]..-1 Q] 

~ @) ~ @ 11 @J lili m 8 ,mf1fu @I m • 

-------

I
AS SINA TUUA 

PH 
1-------- PM/n [ _ _ _ _ _ ____ NOME--------------

1 
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~----~----~~~=----~-----·--------~==---------~---------~------------~ 1 



ANIEXO C 

, 
lEXEMl?JLO DJE UM JRJElLATORHO DO 

JP>ROGRAMA GlEO 



RODOVIA 

SP-255 

SP-304 

RAIO INTERNO (m) 80.00 

RAIO EXTERNO(m) 88.00 

DADOS GEOMÉTRICOS 

ROTATÓRIA 

Km 

183+400 

296+000 

86 

SENTIDO DISTÂNCIA DE VISLBILJDADE(m) 

ROTATÓRIA-BAURU 500.00 

ROTATÓRIA-ARARAQUARA 700.00 

RAMPAS 

PERFIL 

RODOVl/\. SP-304 SP-304 

Kln inicial 297+200 296+500 

Km final 296+500 296+000 

Comprimento (m) 700.00 500.00 

Inclinação(%) 3.3 2.5 

PLANTA 

Raio (m) 999.00 999.00 
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~, PERFIL 

RODOVIA SP-225 SP-225 

·~ Km inici11l 185+000 184+700 

Km final 184+700 183+400 

Comprimento (m) 300.00 1300.00 

lnclin1lção (%) 1.5 0.0 

PLANTA 

Raio (m) 999.00 999.00 

•l 

•' 
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SP-225 
SP-304 

CMT JOÃO RJBEIRO DE BARROS Km 183+400 A 185+000 
LUIZ DE QUEIROZ Km 296+000 A 297+200 

TIPO DE ACIDENTE 

ATROPELAMENTO PESSOA CHOQUE POSTE 
ATROPELAMENTO ANIMAL o CHOQUE MURO 
ABALROAMENTO LONGITUDINAL 7 CHOQUE CASA 
ABALROAMENTO TRANSVERSAL () CHOQUE VEÍCULO 
COLISÃO FRONTAL o CHOQUE OBSTÁCULO 
COLISÃO TRASEIRA 7 CAPOT AMENTO 
OUTROS J TOMBAMEl'lTO 
NÃO PREENCHIDOS o 
ACIDENTES OCORIUDOS ENVOLVENDO ULTRAPASSAGEM 

CONSEQUÊNCIAS DO ACJDENTE 

NÚMERO DE MORTOS: o NÚMERO DE FERIDOS 

TOTAL ESTIMADO DOS PREJUIZOS 

PEQUENA MONTA 
GRANDE MONTA 

ESPÉCIE 

SI1VfPLES 
l FAIXA 
2 FAIXAS 
3 FAIXAS 
4 f'AL'CAS 
Nf.O PREENCHillOS 

ALINHAMENTO 

TANGENTE EM RAMPA 
TANGENTE EM LOMBADA 
TANGENTE EM BAIXADA 
TANGENTE EM NÍVEL 
NÃO PREENCr-ITDOS 

14 
2 

MÉDIA MONTA 

DESCRIÇÃO DA PISTA 

~ 

18 
o 
o 
o 

5 
o 

8 
o 

DUPLA 
4 f'AlXAS 
6 PAIXAS 

CURVA EM NÍVEL 
CURVA EM RAtvlP A 
CURVEM LOMBADA 
CURVA EM BAIXADA 

o 
o 
o 
9 
o 
o 
o 

2 

7 

lO 

o 
o 

13 
o 
o 
o 
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USP- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
SAT- SISTEMA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
RELATÓRIO DE ACIDENTES POR RODOVIAS 

SP-225 
SP-304 

CMT JOÃO RJBEIRO DE BARROS Km 183+400 I\ 185+000 
LUIZ DE QUEIROZ Km 296+000 A 297+200 

INTERSECÇÕES 

CRUZ./ENTRONC. OfiCIAL 
TREVO 
ROTATÓRlA 

MÃO DE DIREÇÃO 

DUPLA 
NÃO PREENCHIDOS 

DI2FICJÜNCIAS 

12M OBRAS 
INTEPJWMPIDA 
CURVA FECHADA 
ESBURACADA 
OUTRAS 

OBRAS DE ARTE 

PONTE 
PASSAGEM SUPERIOR 
NÃO PREENCHIDOS 

TIPO 

CONCRETO 
PARALELEPÍPEDO 
SEM REVESTIMENTO 

ESTADO DO PA VlMENTO 

SECO 
ENLAMEADO 
INUNDADO 

o 
I 
12 

17 
o 

o 
o 
o 

o 
() 

'l7 

CRUZ./ENTRONC.PART.MUN. O 
ENT./SAÍDA FEitRY BOAT O 
NÃO PREENCHIDOS 1-l 

ÚNICA 

OBSTRUIDA 
PISTA ESTREITA 
SUBELEVAÇÂO 
ONDULADA 
NÃO PREe NCHIDOS 

TÚNEL 
PASSAGEM INFEIUOR 

10 

o 
o 
o 
o 
25 

o 
o 

DESCRIÇÃO IJO PAVIMENTO 

o 
o 
o 

24 
o 
o 

ASFALTO 
CASCALHO 
NÃO PREENCIII DOS 

MOLHADO 
OLEOSO 
NÃO PREENCHIDOS 

27 
o 
o 

3 
o 
o 
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SP-225 
SP-304 

CMT JOÃO RlBEIRO DE BARROS Km 183+400 A 185+000 
LUIZ DE QUEIROZ Km 296+000 A 297+200 

SINALIZAÇÃO 

BOA 
MÁ 
NÃO PREENCHIDOS 

CONDIÇÕES GERAIS 

TIPO DE LOCAL 

RURAL 
INDUSTRJAL 
RESIDENCIAL 
NÃO PREENCI-UDOS 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

BOM 
NEBLINA 
NÃO PrtEENCHIDOS 

LUZ 

MADRUGADA 
CREI:'ÚSC'U i ü 
NOITE ESCURA 

VlSIBILIDt\DE 

BOA 
MÁ 

25 
(} 

I 

7 
13 
() 

o 

25 
o 
o 

() 

() 

G 

19 
o 

REGULAR 
INEXISTENTE 

ESCOLAR 
COM ERCIAL 
RECREIO 

CHUVA 
GAROA 

DIA 
NOITE CLARA 
NÃO PREENC!IIDOS 

REGULAR 
Ni\0 PREECIII DOS 

CLRCUNST ÂNCIAS EVENTUAIS 

FUMAÇA 
ANllv1AIS NA PISTA 

o 
o 

POEIRA 
NÃO PREENCHrDDOS 

() 

o 
7 
o 

o 
2 

I <J 
I 

l 

7 
I 

o 
27 
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SP-225 
SP-304 

CMT JOÃO RIBEIRO DE BARROS Km 183+400 A 185+000 
LUIZ DE QUEIROZ Km 296+000 A 297+200 

VEÍCULO(S) 

TiPO DE VEÍCULO 

AUTOMÓVEL 16 ÔNIBUS 3 
CAMINHONETES E FURGÕES 7 MOTOCICLETA o 
CAMlNHÕES LEVES 12 BICICLETA o 
CAMINHÕES SEMI-PESADOS 12 TRATORES o 
CAMINI-:IÕES PESADOS o OUTROS I 
CAMINHÕES EXTRA-PESADOS o NÃO PREENCHIDOS I 
TOTAL DE VEÍCULOS DE CARGA 11 
TOTAL DE VEÍCULOS 52 

DEFICIÊNCIAS DO VEÍCULO DE CARGA 

DEFEITO NOS FREIOS o DEFEITO NA DIREÇÃO o 
DEFEITO NA RODA o DEFEITO MECÂNICO o 
DEF.LIMP. PARA-BRISAS o PNEU LISO o 
ESTOURO DE PNEU o NÀO PREENCHIDOS 31 

AIIPs LAVRADOS DOS VEÍCULOS DE CARGA 

FALTA DE CINTO DE SEGURANÇA I SINAL. DE EMERG. o 
fALTA DE LANTERNAS o FALTA DE SINALEIROS o 
ILUMINAÇÃO DEFICIENTE o MAU ESTADO GERAL o 
OUTI'tAS o NÃO PREENGnDOS 30 

RELAÇÃO POTÊNCINPESO (HPff) DOS VEÍCULOS DE CARGA 

4A5 o 5A6 
6A7 o 7AH 7 
8 A 10 7 10 A 12 l 
ACIMA DE 12 8 NÃO PREENCHIDOS 7 

TEI'v1PO DE USO DOS VEÍCULOS DE C \RGA 

O A 5 ANOS 2 5 A 10 ANOS II 
10 A 15 ANOS 8 15 A 20 ANOS 5 
ACfMA DE 20 ANOS 5 NÃO PilliENCHlDOS o 
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SP-225 
SP-304 

CMT JOÃO IUBEIRO DE BARROS Km I !33+400 A 185+000 
LUIZ DE QUEIROZ Km 296+000 A 297+200 

CARGA DOS VEÍCULOS 

CARREGADO 
CARGA PERIGOSA 

18 
o 

NÚMERO DE EiXOS DOS VEÍCULOS DE CARGA 

2 EIXOS 19 
3 EIXOS 12 
4 EIXOS o 
5 EIXOS o 
6 EIXOS o 
NÃO PREENCHIDOS u 
NÚMERO DE VEÍCULOS QUE EVADIRAM 

DESCARREGADOS 
NÃO PREENCHIDOS 

7 EIXOS 
8 EIXOS 
9 EIXOS 
lO EIXOS 
11 ElXOS 

CONDUTORES DOS VEÍCULOS DE CARGA 

IDADE 

MENOS DE 18 ANOS 
DE 23 A 28 ANOS 
DE 33 A 38 ANOS 
DE •13 A 48 ANOS 
NÃO PREENCHIDOS 

TEMPO DE HABILITAÇi\0 

DE O A 1 ANO 
DE2 A 5 ANOS 
ACLMA DE 10 ANOS 

CATEGORIA 

A 
c 
BA 
DA 
BD 
E 

I 
5 
6 
3 
o 

o 
o 
28 

o 
lO 
o 
o 
o 
o 

DE 18 A 23 ANOS 
DE 23 A 33 ANOS 
DE 33 A ~3 ANOS 
ACIMA D3 48 ANOS 

DE 1 A 2 ANOS 
DE 5 A lO ANOS 
NÃO PREENCHJDOS 

B 
D 
CA 
BC 
DC 
NÃO PREENCHIDOS 

9 
4 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
6 
.t 
6 

o 
3 
o 

o 
15 
3 

o 
2 
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SP-225 
SP-304 

CMT JOÃO RIBEIRO DE BARROS Km 183+400 A 185+000 
LUIZ DE QUEIROZ Km 296+000 A 297+200 

APARÊNCIA DO CONDUTOR 

BOA 31 ALCOOUZADO o 
SOB ESTAFA o SOB TÓXICO o 
DEFEITO FÍSICO o NÃO PREENCHJDOS o 

HORAS NA DIREÇÃO 

DEO A I HORA 18 DE I A 2 HORAS 4 
DE 2 A 3 HORAS 4 DE 3 A 4 HORAS 3 
DE4 A 5 HORAS DE 5 A 7 HORAS o 
DE 7 A 10 HORAS o DE 10 A 15 HORAS o 
DE 15 A 20 HORAS o DE 20 A 24 HORAS o 
ACIMA DE 24 HORAS o NÃO PREENCHIDOS 4 

NÚMERO DE CONDUTORES QUE EVADIR AM o 



., 
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·. 

'f AXA§ DlE ACIDJEN1'1ES 



95 

TABELAD.l-TAXAS DE ACIDENTES DO TRECHO EXPEIUMENTAL 

1988 1989 1990 1991 I TOTAL 
TAC - - - - 2 1.73 
TAC I 15.03 16.56 45.06 37. 14 -
TAC2 44.68 48.7?. 132.41 109.00 -
TAC3 79.05 94.07 227.75 184.04 -
TAC4 o 19.29 28.26 19.05 -

TABELA D.2-TAXAS DE ACIDENTES DA SP-255 ( Km 123+000 ao Km 148+000) 

1988 1989 1990 1991 TOTAL 
TAC - - - - 58.87 
TAC 1 45. 13 43 .75 87.87 105.92 -
T I\.C2 149.93 145 .51 292.59 353 .00 -
TAC3 280.98 

I I I 
-

I 
265.25 503.25 596.06 -

TAC4 o o o o -

TABELA D.3-TAXAS DE ACIDENTES DA SP-304 ( Km 296+000 ao Km 302+000) 

1988 1989 1990 199 1 TOTAL 
TAC - - - - 139.06 
TAC l 108.43 90.35 36 1.70 I 24 1.39 -
TAC2 301.46 25 1.13 999.00 662.69 -
TAC3 533.36 484 .9'~ 1718.28 111 8.97 .. 
TAC1l o o 386.25 o -

T ADELA D.4-TAXAS DE ACIDENTES DA SP-225 ( Km 180+000 ao Km 2 11 +000) 

1988 1989 1990 I 1991 J TOTAL 
TAC - - - I - I 63 .04 
TAC l 40.57 54.20 131.62 I 108.2 1 I -
TAC2 123 .03 1 6 1.~3 392.69 I 324.32 Iª TAC3 217.67 311.35 675.42 I 54'/.62 
TA.C4 ] o 112.59 1M.30 I I 13.79 I -- · 
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TABELA D.5-TAXA DE ACIDENTES NOS SUB-TRECHOS DE 5 Km da SP-255. 

r 

Km 123 - 128 128- 133 133 - 138 138- 143 143 - 148 

TAC1 15 20 lO 7,50 30 

TABELA D.6-TAXA DE ACIDENTES NOS SUB-TRECHOS DE 5 Km da SP-225. 

Krn 180- 185 185 - 190 190 - 195 195-200 200 - 205 205-2 11 

TACI 13,30 32.50 17,70 11,80 23,60 23,60 

TABELA D.7-TAXA DE ACIDENTES NOS SUB-TRECHOS DE 1 K.m da SP-304 . 

., 

Km 1296 - 297 297 - 298 298- 299 299 - 300 300 - 30 I 30 1 - 302 

TAC l I 138,80 16,70 83,30 50 22,20 22,20 
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