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“Quem corre nem sempre alcança, nem vence por madrugar, quem quiser chegar a
tempo, ande firme e devagar. Eu quero dar um conselho a quem quiser tomar, quem

quiser viver no mundo há de ouvir, ver e calar. Quem muito alto quer subir sem ter
asas para voar, as nuvens já estão se rindo da queda que ele há de dar. Morre um
afeto, outro nasce, Passa um desejo, outro vem, depois de um sonho, outro sonho.

De tantos que a vida tem. ” 
Afranio-Peixoto-Trovas-Populares-Brasileiras-1919.
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RESUMO

SANTOS, Alexandre Daniel Litran dos.  Passarela para pedestres na BR 101 em
Santa  Catarina  do  quilômetro  190  ao  quilômetro  220  e  sua  influência  na
segurança viária. 2017. 67 f..  Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação
lato  sensu em  Perícia  de  Acidentes  de  Trânsito)  –  Instituto  Federal  de  Santa
Catarina, Florianópolis/SC.

Este trabalho visa  determinar  os principais  locais  relacionados aos acidentes de
trânsito  tipo  atropelamento  de  pedestres  ocorridos  na  BR  101/SC  no  trecho
compreendido entre o quilômetro 190 ao quilômetro 220 em Santa Catarina, trecho
este  considerado  como uns  dos  mais  perigosos  do  Brasil,  buscando  determinar
quais os fatores estão relacionados aos acidentes de trânsito e como podem ser
trabalhados para evitá-los ou minimiza-los., para o desenvolvimento deste trabalho
utilizou-se  a  pesquisa  bibliográfica,  documental  e  de  campo  na  formação  do
convencimento sobre a real situação do referido trecho em relação às passagens
para  pedestres  existentes,  se  estas  são  suficientes  e  se  estão  cumprindo  sua
missão para a diminuição do atropelamento de pedestres em Santa Catarina.

Palavras-chave:  Acidente  de  trânsito.  Atropelamento  de  pedestres.  Travessia
urbana. Passagem para pedestres. Passarela de pedestre.
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ABSTRACT

SANTOS, Alexandre Daniel Litran dos.  Footbridge for pedestrians on BR 101 in
Santa Catarina from km 190 to 220 km and its influence on road safety.  2017.
67 f. Conclusion Work (lato sensu Postgraduate Course in Traffic Accident Expertise)
- Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017.

This work aims to determine the main sites related to pedestrian accidents in the BR
101/SC in the stretch between kilometer 190 and kilometer 220 in Santa Catarina,
considered as one of the most dangerous in Brazil, trying to determine what factors
are related to traffic accidents and how they can be worked to avoid or minimize
them, for the development of this work it was used  the bibliographical, documentary
and field research in the formation of the conviction about the real situation of the
mentioned section in relation to the existing pedestrian crossings, if these are enough
and if they are fulfilling their mission for the reduction of the trampling of pedestrians
in Santa Catarina. 

Keys word: Traffic Accident. Trampling of pedestrians. Urban crossing. Pedestrian 
crossing. Footbridge of pedestrian.
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GLOSSÁRIO

Acidente de trânsito: Ocorrência resultante da perda de estabilidade de um veículo, colisão entre
veículos,  pedestres e /  ou animais,  com danos materiais,  humanos e ao meio ambiente  (DNER,
1997).

Alambrado: Cerca de fios de arame ou cerca de tela metálica que isola uma pista da outra (DNER,
1997).

Área adjacente (Rodovia): Área que fica ao lado de uma rodovia ou que fica entre duas pistas de
uma rodovia, quando estas se acham distantes entre si (DNER, 1997).

BR: O símbolo é aplicado às rodovias federais. Junto ao símbolo, seguem três algarismos: o primeiro
indica a categoria da via (zero para as radiais; 1 para as longitudinais, 2 para as transversais; 3 para
as diagonais; 4 para as ligações e acessos), os outros dois números indicam a posição geográfica da
rodovia em relação à Brasília e aos limites extremos do país. Exemplo: BR101 (WIKIPEDIA, 2017).

Calçada: Parte da via urbana ou de uma obra-de-arte (pontes, viadutos) para o trânsito de pedestres
(DNER, 1997).
 
Chapa:  Aquele  que  trabalha  na  área  urbana  exercendo  a  função  de  carregar  e  descarregar
mercadorias informalmente. O nome "chapa" vem do costume de o trabalhador, para oferecer seus
serviços aos caminhoneiros que trafegam nas rodovias  (TST, 2017)

Código de trânsito: Lei básica que disciplina o trânsito e tráfego nas vias públicas (DNER, 1997).

Direção defensiva: Conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as
consequências dos acidentes de trânsito (WIKIPEDIA, 2017).

Faixa de pedestres: Zona de uma via devidamente sinalizada, destinada à passagem de pedestres e
cuja prioridade de passagem dos mesmos, em relação aos veículos, está regulamentada  (DNER,
1997). 

Iluminação de rodovia: Iluminação aplicada a trechos rodoviários, quando necessária à segurança
do trânsito (DNER, 1997).

Lombadas  eletrônicas:  são  dispositivos  usados  no  trânsito  com  o  propósito  de  controlar  a
velocidade do tráfego (WIKIPEDIA, 2017).
Passagem para pedestres:  Faixa transversal ao eixo de uma via para travessia de pedestres, po-
dendo ser em nível, inferior ou superior (DNER, 1997).

Passagem subterrânea para pedestres: Passagem sob uma via, destinada exclusivamente a pe-
destres (DNER, 1997).

Passarela de pedestres: Estrutura destinada a permitir a transposição, por pedestres, por um obstá-
culo natural ou artificial, viaduto para pedestres em geral estreito, construído sobre uma via  (DNER,
1997). 

Pedestre: Pessoa que se desloca ou se acha a pé em via pública (DNER, 1997).
Pista: Parte de uma via pública que é aproveitada, projetada ou planejada para uso dos veículos, po-
dendo conter uma ou mais faixas de trânsito (DNER, 1997).

Políticas  Públicas:  São  o  conjunto  de  ações desencadeadas pelo  Estado,  nas  escalas  federal,
estadual e municipal,  com vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade civil . Elas
podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e com a iniciativa
privada (WIKIPEDIA, 2017)..
Quilômetro: Trecho de rodovia compreendido entre dois marcos quilométricos. ex.: km 40 = trecho
entre 40 e 40,999 km, múltiplo do metro, a saber 1000 metros (DNER, 1997).
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Revisão de projeto: A atividade para identificar problemas, evitá-los e instruir ação corretiva, e que
se realiza após conclusão de cada fase do projeto (DNER, 1997). 

Rodovia Federal: Rodovia cuja administração cabe ao poder executivo de um país. (DNER, 1997).

Segurança viária: Métodos e medidas para reduzir o risco de acidentes na rede viária de determina-
do país ou região, diminuindo assim o número de pessoas feridas ou mortas. (WIKIPEDIA, 2017). 

Talude: Superfície inclinada de qualquer parte da superfície terrestre, terreno inclinado, superfície in-
clinada do solo em uma escavação, aterro ou de um muro (DNER, 1997).

Trânsito: Movimento de pessoas, veículos e semoventes que se utilizam de ima via de transportes
(DNER, 1997).

Travessia urbana: A existência ou inserção de uma rodovia em zona urbana estabelece um conflito,
espaço viário x espaço urbano, com sérios impactos negativos para ambos (DNIT, 2006).

Trecho em estudo: Trecho experimental ou trecho em observação ou trecho de ensaio 2) trecho de
estrada com projetos em estudo (DNER, 1997).
Trecho rodoviário: Qualquer parte de uma rodovia definida por pontos limites (ponto de início e de
fim) (DNER, 1997).

Via: Pista preparada para o trânsito (DNER, 1997).

Viaduto: Obra destinada a permitir que uma estrada transponha vale, grotas ou outras estradas ou 
contorne encostas, bem como substitua aterros (DNER, 1997). 
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1 INTRODUÇÃO

Em vinte três anos de trabalho na Polícia Rodoviária Federal (PRF) o autor

constatou que os acidentes de trânsito não param de acontecer apesar dos esforços

empreendidos por todos os agentes envolvidos na proteção da vida nas rodovias

brasileiras.

Anualmente são implementadas políticas públicas  visando a segurança no

trânsito com fiscalizações e criação de campanhas educativas sobre trânsito seguro

sem consumo de bebida alcoólica e abuso da velocidade que são fatores agravantes

nas ocorrências de acidentes.

As  leis de trânsito  contidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) vieram

para regulamentar a circulação de veículos e pedestres nas vias terrestres de forma

segura (BRASIL, 1997), porém os acidentes de trânsito continuam ceifando milhares

de vidas no Brasil e no mundo. 

Em  2016  a  população  brasileira  era  aproximadamente  207,7  milhões  de

habitantes (IBGE, 2017), neste ano ocorreram 20.994 acidentes graves em rodovias

federais, ao todo foram 21.439 vítimas graves e 6.405 vítimas fatais (BRASIL, 2017).

Os pedestres são 20% das vítimas fatais, como pode ser observado na figura1:

Figura 1 - Morte por categoria de usuários em acidentes de trânsito

Fonte: Global (2015)

Analisando os dados contidos na Figura 1 verificamos que as ocorrências de

acidentes  de  trânsito  estão  divididas  em  oito  categorias  de  usuários  e  seus

respectivos percentuais de mortes em acidentes de trânsito: 
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a) Motociclista 28%;

b)  Outros 23%;

c) Pedestres 20%; Passageiros de veículos leves 18%;

d) Motoristas de veículos leves 5%;

e) Ciclistas 3%;

f) Motoristas e passageiros de caminhões 2%;

g) Motoristas e passageiros de ônibus 1%. 

Destes percentuais vamos nos ater as mortes por atropelamento de pedestre,

que esta no patamar de vinte por cento do total  dos vitimados em acidentes de

trânsito  no  Brasil,  só  nas rodovias  federais  no  ano de 2016 aconteceram 8.008

atropelamentos de pessoas que resultaram em 999 vitimas fatais (BRASIL, 2016).

O  Instituto  de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) estimou em R$ 50

bilhões de reais por ano o valor que a sociedade brasileira perde com os acidentes

de trânsito, estando vinculado a este valor a perda de produção das vítimas e os

gastos com atendimento médico-hospitalar e de reabilitação (IPEA; PRF, 2016.).

Neste valor não estão computadas as vítimas lesionadas temporariamente e

as vítimas com lesões permanentes (OMS, 2015).

A morte por acidentes de trânsito tipo atropelamento de pedestres está muito

elevada no Brasil não sendo difernte em Santa Catarina local deste estudo.

Pela gravidade deste tipo de acidente, que é o mais lesivo ao vitimado devido

sua constituição fisica frágil em relação aos demais materiais (aço, asfalto, cimento

etc.), tornan-se necessário medidas que busquem  identificar os locais onde estes

atropelamentos de pedestres ocorrem, vislumbrando alternativas para evita-los.

Dentre as alternativas viaveis estão às passagens para pedestres (passarela

de  pedestres,  passagens  subtarânea  para  pedestres,  lombadas  eletrônicas  que

reduzem a velocidade faixas de pedestres, semaforos entre outras) que possibilitam

a travessia segura aos pedestres sem o confronto destes com os veículos.

Segundo  a  Polícia  Rodoviária  Federal  (PRF)  o  estado  de  Santa  Catarina

figurou entre os estados do Brasil com maior número de acidentes graves e óbitos

em 2016, foram registrados no estado 2.339 acidentes que resultaram 460 óbitos,

destes acidentes 1502 ocorreram no município de São José-SC no trecho da BR

101/SC compreendido entre os quilômetros: 200 aos 210, os quais resultaram em

seis mortes sendo uma por atropelamento (BRASIL, 2017).



9

Diante desta constatação surge à necessidade da análise detalhada destas

ocorrências  relacionadas a  atropelamento  de pedestres  apontando quais  são os

principais quilômetros onde ocorrem estes atropelamentos de pedestres, verificando

se nestes pontos existem passagens para pedestres, quais os tipos, se estão em

condições de uso e se há necessidade da revisão do projeto da via para adequá-las

as necessidades da população.

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

No trecho da BR 101/SC compreendido entre os quilômetros: 190 aos 199,9

no município de Biguaçu – SC, entre os quilômetros: 200 aos 210 no município de

São José-SC e dos quilômetros: 211 aos 220 no município de Palhoça só em 2016

aconteceram vinte e cinco acidentes de trânsito tipo atropelamento de pedestres que

resultaram em três vítimas fatais: uma vitima no quilômetro 209,7 no município de

São Jose-SC; duas vitimas no município de Palhoça - SC, sendo uma no quilômetro

212,9 e outra no quilômetro 214,1.

Conforme  levantamento  feito  junto  ao  Sistema  Siger2  no  Anexo A,  ficou

demonstrado que no ano de 2010 em comparação ao ano de 2016 houve uma

diminuição  significativa  na  quantidade  de  ocorrências  de  atropelamentos  de

pedestres e do número de mortes.

Com  base  nesta  constatação  pergunta-se:  As  passagens  para  pedestres

contribuíram  para  a  diminuição  do  número  de  acidentes  de  trânsito  tipo

atropelamento  de  pedestres  neste  trecho  da  BR  101  em  Santa  Catarina

compreendido entre os quilômetros: 190 aos 220?

1.2 OBJETIVOS

Agora será apresentado o objetivo geral e o objetivo específico que justificam

a reflexão do problema de pesquisa.

1.2.1 Objetivo geral:

Analisar a influência das passagens para pedestres na travessia segura das

pistas da BR 101/SC dos quilômetros: 190 aos 220 em Santa Catarina.
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1.2.2 Objetivos específicos

a)  Verificar  o  comportamento  nas  ocorrências  de  atropelamentos  de

pedestres entre  os quilômetros:  190 aos 220 da BR 101 em Santa Catarina  no

período de 2010 a 2016;

b)  Apontar tipos de políticas de prevenção a acidentes de trânsito;

c)  Identificar as principais causas de acidentes de trânsito no contexto

nacional;

d) Verificar os indicadores de acidentes nacionais.

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A  presente  pesquisa  tem característica  de  pesquisa  exploratória,  tendo  a

finalidade  de  investigar  o  comportamento  nas  ocorrências  de  atropelamento  de

pedestres e como estes se relacionam as passagens para pedestres existentes no

trecho da BR 101 em Santa Catarina compreendida entre os quilômetros: 190 aos

220.

O estudo está fundamentado em pesquisas bibliográficas, artigos científicos,

manuais  de  procedimentos,  relatórios  técnicos,  coletas  de  dados,  pesquisa

descritiva, análise quantitativa e qualitativa, pois houve a totalização dos números de

acidentes de trânsito tipo atropelamento de pedestres, em quilômetros, quantidade

de ocorrências, números de feridos e números de mortos, assim como a qualificação

do tipo da gravidade das lesões em: lesões leves, lesões graves e fatais no período

analisado entre 2010 a 2016. 

Para complementar  a  análise realizou-se  pesquisa  de  campo  onde  foi

realizado levantamento fotográfico e das coordenadas geográficas das passagens

para  pedestres  existentes  no  trecho  rodoviário  estudado,  para  verificar  as  reais

condições dos pontos de atropelamentos encontrados na planilha, identificando os

locais  com  maior  risco  para  a  ocorrência  de  atropelamento  e  quais  tipos  de

passagem para pedestres existem e suas condições de uso. 
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1.3.1 Caracterização da pesquisa

Para  o  desenvolvimento  utilizou-se  a  pesquisa  bibliográfica  e  documental,

através delas tomamos conhecimento da situação atual relacionado aos acidentes

de trânsito no Brasil e em Santa Catarina e suas implicações para sociedade.

Quanto à coleta de dados, utilizou-se de planilhas extraídas Sistema Siger2

no Anexo A, Sistema Siger no Anexo B e sítios diversos.

A análise feita foi qualitativa e quantitativa, uma vez que houve a totalização

dos números de acidentes de trânsito tipo atropelamento de pedestres, em quais

quilômetros  ocorreram,  assim  como  a  quantificação  e  qualificação  do  tipo  da

gravidade das lesões dos vitimados no período analisado de 2010 a 2016.

De posse destes dados, realizou-se pesquisa de campo onde cada ponto foi

fotografado.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo visa esclarecer os principais tópicos relacionados aos acidentes

de trânsito tipo atropelamento de pedestres ocorridos na BR 101 em Santa Catarina

em especial no trecho compreendido entre os quilômetros: 190 aos 220. 

Esta análise busca determinar se os acidentes de trânsito poderiam ter sido

evitados com a utilização das passagens para pedestres  (passarela de pedestres,

passagens  subtarâneas  para  pedestres,  lombadas  eletrônicas  que  reduzem  a

velocidade,  faixas de pedestres,  semaforos entre outras).  Os principais  assuntos

abordados neste estudo são: atropelamento de pedestres x travessias urbanas.

2.1 CAUSAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO CONTEXTO NACIONAL

Para  que  ocorram  os  acidentes  de  trânsito  é  necessária  à  presença  de

diversos fatores, dentre eles podemos destacar três fatores principais: 

a) Fatores humanos: são ações arriscadas do indivíduo no trânsito, quer

na condição de condutor de veículo que pode se envolver em um acidente, quer na

de pedestre arriscando-se a ser atropelado (PAULA, 2008).

b) Fatores da via e/ou meio ambiente: são características inseguras da via

e/ou do ambiente no momento do acidente, que podem ter contribuído para a sua

ocorrência.  Os  aspectos  inseguros  podem  estar  ligados  às  características

geométricas da via (deficiências de projeto), à incorreção da sinalização implantada

(idem),  ao  estado  dessa  sinalização  (problemas  de  manutenção),  ao  estado  do

pavimento, às condições climáticas etc. (PAULA, 2008).

c) Fatores veiculares: são aqueles decorrentes de falhas no desempenho

dos veículos envolvidos no acidente, normalmente provocadas pelo seu mal estado

de conservação (PAULA, 2008).

O  principal  fator  relacionado  ao  acidente  de  trânsito  é  o  fator  humano.

Estatisticamente, 75% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana,

12% por  problemas nos veículos,  6% por  deficiência das vias e 7% por  causas

diversas. Direta ou indiretamente o homem é responsável por 93% dos acidentes de

trânsito (TRANSITOBR, 2016).
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2.2 ATROPELAMENTO DE PEDESTRES X TRAVESSIAS URBANAS 

O Brasil possui 70.000 quilômetros de rodovias federais que cruzam todo o

Território  Nacional, sendo  por  vezes  a  única  via  de  ligação  entre  os  estados,

municípios  e  destes  aos  grandes  centros  econômicos,  como exemplo  a  rodovia

transamazônica que é a principal rota de escoamento da produção, abastecimento e

serviços da região norte.

Esta  característica  de  integração  propiciou  um  crescimento  urbano

desordenado ao longo de diversas rodovias e com o tempo foram surgindo cidades

que passaram a envolvê-las invadindo  as faixas de segurança existentes entre o

alinhamento das cercas que separam as estradas dos imóveis marginais e da faixa

de recuo que deveriam ser livres do trânsito local de veículos, pedestres, animais e

edificações diversas (DNER, 1997).

Com o crescimento urbano desordenado houve o aumento da travessia de

pedestres e de acessos irregulares à rodovia, misturando o trânsito local ao tráfego

rodoviário, a fusão da rodovia ao movimento caótico da zona urbana é conhecida

como travessia urbana (DNER. 1997).

A travessia urbana potencializou a probabilidade do aumento nos número de

atropelamento de pedestres, estes como os demais acidentes de trânsito trazem

para  a  sociedade  um alto  custo  social,  pois  produzem anualmente  milhares  de

vítimas com diferentes níveis de lesões, gravidade e perda de vidas.

Neste custo estão inclusos os gastos no atendimento ao acidente de trânsito,

no socorro, na hospitalização, na recuperação pós-internação, na perda na cadeia

produtiva e na perda emocional de familiares e amigos (IPEA; PRF, 2016).

2.3 POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO ACIDENTES DE TRÂNSITO

 O Brasil participa da politica de prevenção ao acidente de trânsito através de

ações, programas e decisões que buscam solucionar os problemas que afetam a

circulação de pessoas e veículos, para tal  lançou  dois pactos pela redução de

acidentes no trânsito: o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito e

o Pacto pela Vida. A meta destes pactos é estabilizar e reduzir o número de mortes

e lesões em acidentes  de transporte  terrestre  nos próximos  dez anos,  aderindo



14

assim ao Plano de Ação da Década de Segurança no Trânsito 2011-2020, lançado

pela Organização Mundial da Saúde (DER-PR, 2017).

Nesta busca o Brasil também sediou a II  Conferência Global de Alto Nível

sobre Segurança no Trânsito realizada em Brasília em 2015, onde foi elaborado a

Declaração de Brasília sobre Segurança no Trânsito (BRASIL; 2015).

A  Declaração  de  Brasília  sobre  Segurança  no  Trânsito  propôs  formas  de

implantar os compromissos para redução das mortes e lesões no trânsito:

a) Fortalecer  o  gerenciamento  da segurança no trânsito  e  aprimorar  a

legislação e a fiscalização;

b) Promover  vias  mais  seguras  e  o  uso  de  modos  de  transporte

sustentáveis; 

c) Proteger os usuários vulneráveis das vias, como pedestres, ciclistas e

motociclistas; 

d) Desenvolver e promover o uso de veículos mais seguros;  aumentar a

conscientização e desenvolver as capacidades dos usuários das vias; 

e) Melhorar a resposta pós-acidente e serviços de reabilitação;

f) Fortalecer a cooperação e a coordenação para a segurança no trânsito

global.

A Polícia Rodoviária Federal representa as ações do Governo Federal nestes

temas  através  da  Operação  RODOVIDA  que  é  um  esforço  interministerial  para

redução  da  violência  no  trânsito,  tanto  que  em 2016,  os  números  de  acidentes

caíram para 96.296 acidentes registrados e atendidos pela PRF, este resultado é

reflexo  das  campanhas  de  conscientização,  operações  pontuais  em  épocas  de

intensificação  de  deslocamentos  (férias  e  festas  de  final  de  ano)  e  reforços  de

policiamento  em pontos  críticos  nas  rodovias  de  todo  o  País  (PORTALBRASIL,

2016).

Além das  ações  citadas  acima,  também  participa  de  movimentos

coordenados entre o Poder Público e a sociedade civil  a exemplo do Movimento

Maio Amarela cuja intenção é colocar em pauta o tema segurança viária, envolvendo

os  mais  diversos  segmentos:  motoristas,  pedestres,  ciclistas,  motociclista  e

sociedade em geral (MAIO AMARELO, 2017). 

   A chave para a redução da mortalidade em acidentes de trânsito é garantir

que os estados-membros da Organização Mundial de Saúde adotem leis que cu-

bram os cinco principais fatores de risco: 
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a) Dirigir sob o efeito de álcool;

b) O excesso de velocidade; 

c) Não uso do capacete para motociclistas;

d) Não uso do cinto de segurança;

e) Não uso da cadeirinha.

 Apenas 28 países, que abrigam 7% da população mundial,  possuem leis

abrangentes nesses cinco fatores (MAIO AMARELO, 2017).

O Brasil sai na frente para conter o avanço nas ocorrências dos acidentes de trânsito através

de políticas publicas como a aprovação da Lei nº 9.503/2017 que criou o Código de Trânsito Brasilei-

ro (CTB), mesmo assim O Brasil aparece na 42ª posição em número de mortes no trânsito em rela -

ção à sua população e na 4ª posição em relação ao número absoluto de mortes em acidentes de

trânsito, como  podem ser observados nas Figuras 2 e 3:

Figura 2 – Brasil é o 42º pais em número de mortes por acidente de trânsito a cada 100 mil pessoas

1- Namíbia: 45 mortes
2- Tailândia: 44 mortes
3- Irã: 38 mortes
4- Sudão: 32 mortes
5- Suazilândia 32 mortes

[...]
42- Brasil: 22 mortes

[...]

189- Ilhas Marshall: 04mortes
190- Fiji: 04 mortes
191- Malta: 03 mortes
192- Tajiquistão: 03 mortes
193- Maldivas: 02 mortes

Fonte: AUTOESPORTE (2017).

Figura 3 – O Brasil figura em 4º lugar entre os Países com maiores números absolutos de morte no
trânsito

Ranking Pais População estimada Taxa de Mortes por 100 mil  hab.
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1 China 1.387.082.630 20,5
2 Índia 1.346.477.592 18,9
3 Nigéria 192.566.516 33,7
4 Brasil 211.927.342 22
5 Indonésia 264.645.964 17,8
6 Estados Unidos 326.971.314 11,4
7 Paquistão 197.397.238 17,4
8 Russia 146.427.598 18,6
9 Tailândia 68.515.524 38,1

10 Irã 81.253.974 34,1
Dado populacional atualizado até o dia 17/08/2017  

Fonte: COUNTRYMETERS ( 2017)

Na Figura 2 o Brasil figura em 42º lugar em números de mortes no trânsito em

relação à sua população total.

Já na Figura 3 o Brasil  figura em 4º lugar no ranking mundial  em número

absoluto de mortes no trânsito, com uma taxa de 22 mortes por 100 mil habitantes.

Para mudar deste panorama as autoridades Brasileiras buscaram endurecer a

legislação e a fiscalização de delitos como excesso de velocidade, abuso do álcool

ao volante, direção perigosa, ultrapassagens em locais proibidos e do não uso dos

equipamentos de segurança (Capacete, cinto de segurança, cadeirinha etc.), cobrou

das montadoras a instalação de itens de segurança de série nos novos veículos

produzidos no Brasil como: Air bags (Resolução do Contran 311/2009) e freios ABS

(Resolução do Contran 312/2009).

Veiculou campanhas educativas para à conscientização de que a velocidade,

a direção perigosa e o consumo de álcool são fatores nocivos e complicadores para

a segurança do trânsito.

 Mudou  o  currículo  para  a  formação  dos  condutores  (principalmente  dos

motociclistas) introduzindo nos currículos aulas em simuladores.

          Estas são algumas das medidas tomadas para minorar as perdas de vidas

ocorridas em acidentes de trânsito no Brasil.

2.4 LEIS E DECRETOS VINCULADOS A ACIDENTES DE TRÂNSITO
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O trânsito brasileiro é regulamentado pela  Lei nº 9.503, 23 de setembro de

1997 que Institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que em suas disposições

preliminares disciplina a utilização das vias por pessoas, veículos e animais,  em

condições seguras, sendo direito de todos e dever dos órgãos e entidades da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que compõem o Sistema Nacional

de Trânsito (SNT) adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito (BRASIL,

1997).

Os  órgãos  e  entidades  de  trânsito  pertencentes  ao  Sistema  Nacional  de

Trânsito darão prioridade em ações à defesa da vida, a preservação da saúde e do

meio-ambiente (BRASIL, 1997).

Este código (CTB) vem sendo aprimorado através dos anos com a inclusão

de novas Leis e Resoluções que buscam diminuir o número de acidentes a exemplo:

α) Lei 11.334/ 2006 – Lei da Velocidade (BRASIL, 2006).

β) Lei 11.705 / 2008 - Lei Seca (BRASIL, CTB, 2008).

χ) Lei 12.760 / 2012 - Lei Seca (BRASIL, 2012). 

δ) Resolução nº 277/2008 - Lei da cadeirinha (BRASIL, 2008).

ε) Resolução 453/2013 – Lei do capacete de segurança (BRASIL, 2013).

φ) Resolução 518 / 2015 - Lei do Cinto de Segurança (BRASIL, 2015).

Vemos que as leis e resoluções vinculadas a acidentes de trânsito tem papel

fundamental na busca para a proteção da vida dos usuários das vias terrestres na

medita que disciplina a circulação de veículos e pedestres, porém, as Leis por si só

não vão evitar que os acidentes ocorram, é necessário à conscientização e mudança

de hábitos e atitudes do principal agente desta engrenagem, o homem, já que este é

responsável direta ou indiretamente por 93% dos acidentes (TRANSITOBR, 2016).
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3 RESULTADOS DE PESQUISA

Após  o  levantamento  dos  dados  existentes  em  fontes  bibliográficas  e

estatísticas oficiais principalmente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina

sobre  atropelamento  de  pedestres  ocorridos  na  rodovia  federal  BR  101/SC,

especificamente  no  trecho  considerado  um  dos  mais  violentos  do  Brasil

compreendido entre os quilômetros: 190 aos 220 que abrange três municípios do

estado onde se constatou um grande número de ocorrência de atropelamento de

pedestres.

Neste levantamento foram identificados os principais quilômetros onde cada

um  dos  atropelamentos  de  pedestres  ocorreu  e  em  que  ano,  a  quantidade  de

ocorrências,  a  quantidade  de  vítimas  e  a  gravidade  das  lesões  sofridas  pelos

envolvidos nestas ocorrências.

 Estes  dados  foram  extraídos  pelo  Sistema  Siger  da  Polícia  Rodoviária

Federal (PRF) de Santa Catarina entre os anos de 2010 e 2016 no trecho da BR 101

entre os quilômetros:  190 aos 220,  dados detalhados podem ser  observados no

Anexo B.

O primeiro quilômetro indicado foi o quilômetro 198 no município de Biguaçu,

neste quilômetro ocorreram dez atropelamentos no período de 2010 a 2016, que

resultaram em quatro vítimas com lesões leves, seis vítimas com lesões grave e

duas vítimas fatais uma em 2012 e outra em 2015, em 2013 e 2016 não ocorreram

atropelamentos, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Durante a pesquisa de campo, foi possível visualizar pessoas arriscando a

vida na travessia da BR 101/SC no quilômetro 198, neste quilômetro existe um posto

de gasolina do lado decrescente da BR 101/SC norte sentido a Curitiba - PR e uma

churrascaria do lado crescente da BR 101/SC sul sentido a Porto Alegre - RS, neste

local trabalham pessoas que ajudam na descarga de mercadorias de caminhões, os

chamados  “chapas”,  a  passarela  de  pedestre  mais  próxima  foi  construída  no

quilômetro 197,9 a novecentos  metros do local  das travessias  visualizadas,  esta

distância é superior ao recomendado nos projetos de execução de construção de

passarela  de  pedestres  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  no  trânsito

(DNIT) onde a distância mínima entre duas passarelas para pedestres deverá ser de

200 m. A área adjacente ao local do projeto, deverá estar bloqueada por dispositivo

(alambrado) com altura mínima de 2 m, fixado junto aos bordos externos da faixa de
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domínio, com extensão de pelo menos 50 m para cada lado do eixo longitudinal da

obra,  induzindo o  pedestre  à  travessia  pela  passarela  (DNIT,  2017),  a  Figura  4

mostra  a  travessia  de  pessoas  fora  do  local  apropriado,  no  Anexo  C  estão

representados  todas  as  coordenadas  geográficas  das  passagens  para  pedestre

deste estudo:

Figura 4 - Travessia de pedestres fora do local apropriado no Km 198 Norte
Coordenadas geográficas: 27º31’36.1”S  48º38’05.7”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 198,1 foram duas ocorrências de atropelamento, uma em 2012

e outra em 2014 que resultaram em duas vítimas com lesões graves em cada ano.

No quilômetro 198,5 houve apenas uma ocorrência em 2012, que resultou

uma vítima com lesões leves, uma vítima com lesões graves e uma vítima fatal. 

As figuras 5 e 6 mostram a passarela de pedestres no quilômetro 197,9 e ou-

tra no quilômetro 198,3:

Figura 5 – Passarela de pedestres Km 197,9
Coordenadas Geográficas: 27º31’25.7”S  48º38’11.8”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).
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Figura 6 - Passarela do  Km 198,3
Coordenadas Geográficas: 27º31`45.3``S – 48º37`58.6``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro  199  em  2011  houve  uma  ocorrência  com  uma  vítima  que

sofreu  lesões  leves  e  duas  vitima  com  lesões  graves,  em  2012  houve  uma

ocorrência e uma vítima com lesões leves.

No quilômetro 199,8 aconteceram três ocorrências: em 2011, uma vítima com

lesões leves, em 2012 com uma vítima fatal e em 2016 com uma vitima com lesões

graves. Existe uma passarela de pedestres no quilômetro 198,9 conforme pode ser

observado na figura 7.

Figura 7 – Passarela do Km 198,9

Coordenadas Geográficas - 27º32’01.3”S – 48º37’49.2W  (Google, 2017)

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).
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No início do trecho do município de São José no quilômetro 200 ocorreram

três acidentes: um em 2010 com três vítimas com lesões leves, em 2014 uma vítima

com lesões leves, em 2016 três vítimas com lesões leves. 

No local existe um viaduto conforme pode ser observado na Figura 8:

Figura 8 – Viaduto do Km 200
Coordenadas Geográficas -  27º32’16.1”S – 48º37’31.2”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 200,1 ocorreram dois acidentes com duas vítimas fatais: uma

em 2011 e outra em 2015. 

No  quilômetro  200,5  foram quatro  ocorrências  em três  anos,  sendo  duas

ocorrências em 2010 que resultaram em duas vítimas com lesões leves, uma com

lesões graves e uma vitima fatal. Em 2013 uma vítima com lesões graves e 2014

uma com lesões leves.

No quilômetro 200,8 houve em 2013 com uma vítima com lesões graves. No

quilômetro 201 foram quatro ocorrências em três anos,  2010,  2011 e 2013 com

quatro vítimas com lesões leves e uma fatal. Existe uma passarela de pedestres no

quilômetro  201,2  a  cem  metros  do  local  dos  atropelamentos,  como  pode  ser

observado na Figura 9.

No quilômetro 201 existe um alambrado divisório que isola uma pista da outra,

afixado sobre a mureta central que impede a passagem de pedestres como pode ser

observado na Figura 10.
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Figura 9 – Passarela de pedestre Km 201,2
Coordenadas Geográfica: 27º32`47.0``S – 48º37`10.8``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Figura 10 – Alambrado divisório de fluxo de pedestre

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017)

Nos quilômetros 201,1, 201,2, 201,3, 201,4, 201,6, 201,8 e 201,9 ocorreram

onze acidentes com oito vítimas que sofreram lesões leves, uma com lesões graves

e seis fatais: sendo uma em 2010, três em 2011, uma em 2012 e uma em 2013, sem

ocorrências nos anos de 2014 e 2016, dados detalhados podem ser observados no

Anexo B.

Durante  a  pesquisa  de  campo  neste  trecho  constatou-se  a  existência  no

quilômetro 201 de um alambrado divisório  que isola  uma pista da outra,  afixado

sobre a mureta central que impede a passagem de pedestres, já do quilômetro 201,1

ao Km 201,4 não existem obstáculos à travessia de pedestres, no quilômetro 201,5

existe um viaduto conforme pode ser visto na Figura 11, e um alambrado divisório

que  isola  uma  pista  da  outra,  afixado  sobre  a  mureta  central  que  impede  a

passagem  de  pedestres,  do  quilômetro  201,6  ao  quilômetro  201,7  não  existe

obstáculo para a travessia de pedestres.
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Figura 11 – Viaduto do Km 201,5
Coordenadas Geográficas: 27º33’09.7”S – 48º37’10.1”W

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

No quilômetro 202 ocorreram sete atropelamentos que resultaram em: quatro

vítimas com lesões leves, quatro com lesões graves, não houve vítimas fatais. Os

acidentes ocorreram nos anos 2010, 2013, 2015 e 2016, nos anos de 2011 e 2014

ficou sem ocorrência de atropelamentos, existente no quilômetro 202 uma passarela

de pedestre como pode ser observada na Figura 12.

Figura 12 – Passarela de pedestres Km 202
Coordenadas Geográficas: 27º33`25’.7S – 48º37`08.0``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).
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No quilômetro 202,1 em 2016 ocorreu um atropelamento com uma vítima fatal

e no quilômetro 202,7 em 2015 ocorreu um atropelamento com uma vítima fatal. Em

2014 uma ocorrência com três pessoas com lesões graves, em 2010, 2011e 2012,

sendo que em 2013 não ocorreram atropelamentos, dados detalhados podem ser

observados no Anexo B.

 Existe uma passarela de pedestres no quilômetro 202, a cem metros do local

dos atropelamentos.

No quilômetro 203 em 2012 foram três ocorrências: sendo duas vítimas com

lesões leves, uma vitima com lesões graves e uma vitima fatal. Em 2013 ocorreram

dois atropelamentos; sendo uma vitima com lesões leves e uma vitima com lesões

graves. Em 2015 uma vítima com lesões graves, em 2016 foi uma vítima com lesões

graves em 2010,  2011 e 2015 não ocorreram atropelamentos,  dados detalhados

podem ser observados no Anexo B.

 Existe  neste  local  um  viaduto  que  permite  a  passagem  de  pedestre

possuindo faixas de pedestre e calçada conforme pode ser observado na figura 13:

Figura 13 – Viaduto do Km 203
Coordenadas Geográficas: 27º33`57.0``S – 48º36`51.0``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Nos  quilômetros:  203,2,  203,4,  203,5,  203,6,  203,7  e  203,8  foram  sete

ocorrências, em 2010 foram: cinco vítimas sendo uma vítima fatal, em 2011 foi uma

com vitima com lesões graves, em 2012: uma vitima com lesões graves e 2016: uma

vitima com lesões graves, em 2013, 2014 e 2015 não ocorreram atropelamentos,

dados detalhados podem ser observados no Anexo B.
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Do  quilômetro  203,4  ao  quilômetro  Km  203,7  não  existem  obstáculos  à

travessia de pedestres o que traz riscos para a ocorrência de atropelamento.

Do quilômetro 204 ao 204,9 foram 25 ocorrências que resultaram em onze

vítimas com lesões leves, nove com lesões graves e nove fatais sendo duas em

2010, duas em 2011, uma em 2012, uma em 2013, duas em 2014 e uma em 2015,

não  houve  ocorrências  em 2016.  Neste  trecho  existe  obstáculo  à  travessia  de

pedestres devido à elevação da pista para construção dos viadutos nos quilômetros

204,307m  e  204,384m  os  quais  podem  ser  observados  nas  Figuras  14  e  15

respectivamente, ambos possuem faixas de pedestres e calçadas para travessia de

pedestres:

Figura 14 – Viaduto do Km 204,307m
Coordenadas Geográficas: 27º34`21.8``S – 48º36`49.1``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).
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Figura 15 – Viaduto do Km 204,384m
Coordenadas Geográficas: 27º34`24.3``S – 48º36`49.0``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 205 aconteceram acidentes em todos os anos da pesquisa no

total foram 10 ocorrências que resultaram em oito vítimas com lesões leves, quatro

com lesões graves e uma morte em 2012, dados detalhados podem ser observados

no Anexo B.

Do quilômetro 205,1  ao 205,9 foram nove ocorrências que resultaram em

duas vítimas com lesões leves, três com lesões graves e quatro fatais, sendo duas

em 2010, uma em 2011 e uma em 2014, nos anos 2012, 2013 e 2016 não houve

ocorrência, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

  No km 204,9 existe uma passagem em desnível  para pedestres e antes

dessa, uma lombada eletrônica e faixas de pedestres como pode ser observado na

Figura 16, no local existe uma barreira feita pela elevação da pista da rodovia que

dificulta a travessia de pedestres.
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Figura 16 – Passagem subterrânea do km 204,9
Coordenadas Geográficas: 27º34`48.9``S – 48º36`52.6``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 206 foram duas ocorrências em 2014 com duas vítimas que

sofreram lesões graves, neste trecho existe um viaduto no quilômetro 206,2 e outro

no  quilômetro  206,9  conforme  podem  ser  observados  nas  Figuras  17  e  18

respectivamente os quais possibilitam a travessia de pedestres, possuem faixas de

pedestres, calçadas elevadas e mureta de proteção. Porém não existe nada que

impeça a travessia das pistas.

Figura 17 – Viaduto do km 206,2
Coordenadas Geográficas: 27º35`36.7``S – 48º37`07.2``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).
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Figura 18 – Viaduto do km 206,9
Coordenadas Geográficas 27º35`57.5``S – 48º37`18.9¨W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 207 foram dez ocorrências que resultaram dez vítimas com

lesões leves, e três vitimas com lesões graves e duas vítimas fatais em 2010, em

2014 e 2016 não houve atropelamento, dados detalhados podem ser observados no

Anexo B.

Do quilômetro 207,3 ao 207,9 juntos foram registradas nove ocorrências as

quais resultaram seis vítimas com lesões leves, cinco graves e uma vítima fatal em

2010, em 2012 e 2014 não aconteceram atropelamentos, dados detalhados podem

ser observados no Anexo B. 

Verificou-se  que  do  quilômetro  207  ao  207,3  existe  dificuldade  para  o

pedestre atravessar a pista, devido ao corte de talude feito para a construção dos

viadutos, na entrada do bairro do Morro do Havaí foi construída uma passarela de

pedestres,  conforme  observado  na  Figura  19  existe  no  quilômetro  207,4  uma

passarela de pedestres:
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Figura 19 – Passarela de pedestre do km 207,4
Coordenadas Geográficas: 27º36`04.9``S – 48º37`31.2``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Do quilômetro 208 ao quilômetro 208,7 foram registradas oito ocorrências as

quais resultaram: três vítimas com lesões leves, seis vitimas graves e três vítimas

fatais, sendo duas vitimas em 2010 e uma vitima em 2015, não houve ocorrência em

2011, 2014 e 2016, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

 Conforme observado neste trecho existe uma barreira à travessia da pista

devido ao corte  de talude feito para a construção dos viadutos o que dificulta a

travessia  de  pedestres,  neste  viaduto  do  quilômetro  208,4  foram  colocados

semáforos,  faixas  de  pedestres,  calçadas  largas,  como  pode  ser  observado  na

Figura 20:

Figura 20 – Viaduto do km 208,4
Coordenadas Geográfica: 27º36`22.0``S - 48º38`05.7``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Do quilômetro  209  ao  209,7  foram nove  ocorrências  as  quais  resultaram:

quatro vítimas com lesões leves,  seis vítimas com lesões graves e duas vítimas

fatais,  sendo  uma  em  2013  e  outra  em  2016,  somente  2013  não  houve

atropelamentos, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.
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 Não existem obstáculos à travessia de pedestres neste trecho.

No quilômetro 210 foram seis ocorrências que resultaram: treze vítimas com

lesões  leves,  duas  graves  e  uma  fatal  em  2010,  em  2011  e  2014  não  houve

ocorrências, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Do quilômetro 210 ao 210,2 não existem obstáculos à travessia de pedestres,

Do quilômetro 210,2 ao 210,5 em 2013 e 2014 foram duas ocorrências: com

duas vítimas com lesões leves e uma com lesões graves, dados detalhados podem

ser observados no Anexo B.

 No quilômetro 210,3 existe um viaduto como pode ser observado na Figura

21 e no quilômetro 210,5 existe uma passarela de pedestres, sendo que antes e

depois desta existe um alambrado divisório que isola uma pista da outra, afixado

sobre  a  mureta  central  que  impede  a  passagem  de  pedestres  como  pode  ser

observado  na  Figura  22,  do  quilômetro  210,6  ao  quilômetro  210,9  não  existem

obstáculos à travessia de pedestres.

Figura 21 – Viaduto do km 210,3
Coordenadas Geográficas: 27º36`58.4¨S – 48º38`41.1¨W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).
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Figura 22 – Passarela de pedestre do km 210,5
Coordenadas Geográficas: 27º37’09.9”S  48º38’54.0”W

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

No  quilômetro  211  início  do  município  de  Palhoça  foi  registrado  quatro

ocorrências  que  resultaram:  em três  vítimas  com lesões  leves,  uma vitima  com

lesões graves e uma vítima fatal em 2013, não houve ocorrência: em 2010, 2012 e

2015, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Foi observado que no quilômetro 211 existe uma ponte, no quilômetro 211,5

um viaduto como pode ser observado na Figura 23, deste até o quilômetro 211,9

não existe obstáculo à passagem de pedestres. 

Figura 23 – Viaduto no km 211,5
Coordenadas Geográficas: 27º37`41.9¨S – 48º39`26.4¨W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 211,2 foram duas ocorrências: uma em 2010 com uma vítima

fatal e outra em 2014 com duas vítimas com lesões leves, nos quilômetros: 211,7 e



32

211,8 foram registrados três ocorrências as quais resultaram: em três vítimas com

lesões leves e duas com lesões graves, não houve ocorrências em 2010, 2011 e

2016 dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Ficou constatado que do quilômetro 212 ao quilômetro 212,3 não existem

obstáculos à passagem de pedestres, sendo que no km 212,4 existe uma passagem

em desnível conforme pode ser observado na Figura 24 e deste até o quilômetro

212,9 não existem obstáculos à passagem de pedestres.

Figura 24– Passagem Subterrânea do km 212,4
Coordenadas Geográficas: 27º37`59.6``S – 48º39`46.1``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 212 houve apenas uma ocorrência em 2011 sem gravidade,

nos quilômetros: 212,1, 212,3, 212,5 e 212,9 foram seis ocorrências que resultaram:

em quatro vitima leves, quatro graves e uma fatal no quilômetro 212,3 em 2011, e

uma fatal no quilômetro 212,9 em 2016. Não houve ocorrência de atropelamento em

2010 e 2015, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

No quilômetro 213 foram quatro ocorrências: em 2010 foram três ocorrências

com duas vítimas com lesões leves, uma vitima com lesões graves e uma vítima

fatal e outra ocorrência em 2014 com uma vítima fatal, não houve ocorrência em:

2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 dados podem ser observados no Anexo B.

Do quilômetro 213 ao quilômetro 213,2 existe  um alambrado divisório  que

isola uma pista da outra, afixado sobre a mureta central que impede a passagem de

pedestres, sendo que no quilômetro 213,2 em 2016 houve uma ocorrência com uma
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vítima com lesões graves, no quilômetro 213,3 em 2015 uma ocorrência com uma

vítima com lesões graves.

No quilômetro  213,5  em 2015 foram duas vítimas,  uma com lesões leves

outra vítima com lesões graves.

 No quilômetro 213,6 foram duas vítimas com lesões leves.

No quilômetro 213,7 em 2010 foi uma vítima fatal.

No quilômetro 213,8 em 2010 foi uma vítima com lesões graves.

No quilômetro 213,9 em 2010 foram três vitimas com lesões leves, em 2014

uma vítima  com lesões leves,  em 2011,  2012 e  2013 não houve  ocorrência  de

atropelamento, dados detalhados podem ser observados no Anexo B, observou-se

que no quilômetro 213,4 existe uma lombada eletrônica e um viaduto como pode ser

visto na Figura 25. 

Figura 25 – Viaduto do km 213,4
Coordenadas Geográficas: 27º38`20.4¨S – 48º40`02.5¨W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 214 em 2016 ocorreu um atropelamento que resultou em uma

vítima com lesões graves e no quilômetro 214,1 houve uma vítima fatal.

No quilômetro 214,2 em 2011 foi uma vitima com lesões leves.

No quilômetro 214,3 em 2015 foi uma vítima com lesões leves.

No quilômetro 214,5 em 2010 e 2014 foram duas vítimas com lesões graves
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No quilômetro 214,7 ao quilômetro 214,9 em 2013 foram uma vítima com

lesões  leves,  duas  vitima  com  lesões  graves  e  duas  vitimas  fatais,  não  houve

ocorrência em 2012, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Foi observado que no quilômetro 214 existe uma passarela de pedestre como

pode ser observado na Figura 26 e antes e após esta existe um alambrado divisório

que  isola  uma  pista  da  outra,  afixado  sobre  a  mureta  central  que  impede  a

passagem de pedestres, no quilômetro 214,4 existe um viaduto conforme pode ser

observado  na  Figura  27,  do  quilômetro  214,6  ao  quilômetro  214,9  existe  um

alambrado divisório que isola uma pista da outra, afixado sobre a mureta central que

impede a passagem de pedestres:

Figura 26 – Passarela de pedestre do km 214
Coordenadas Geográficas: 27º38’37.5”S  48º40’11.9”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Figura 27 – viaduto do km 214,4
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Coord. Geográficas: 27º38’49.7”S  48º40’20.9”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 215 em 2010 foi uma vítima com lesões leves, em 2011 uma

vítima com lesões graves, em 2012 foram duas vítimas com lesões graves.

Do quilômetro 215,3 ao quilômetro 215,5 em 2012 foram duas vítimas com 

lesões graves, dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

No quilômetro 215,9 em 2015 uma vítima fatal,  não houve ocorrência em:

2010, 2011,2012, 2013, 2014 e 2016 dados detalhados podem ser observados no

Anexo B.

 Foi  observado  que  do  quilômetro  215  ao  quilômetro  215,8  existe  um

alambrado divisório que isola uma pista da outra, afixado sobre a mureta central que

impede a passagem de pedestres.

No quilômetro  215 existe  uma passarela  de  pedestres conforme pode ser

observado  na  Figura  28  e  no  quilômetro  215,6  um  viaduto  conforme  pode  ser

observado na Figura 29, do Km 215,8 ao 215,9 não existem obstáculos à travessia

de pedestres. 
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Figura 28 – Passarela de pedestre do km 215
Coordenadas Geográficas: 27º38’58.8”S – 48º40’28.7”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017)

Figura 29 – Viaduto do km 215,6
Coordenadas Geográficas: 27º39`19.7``S – 48º40`43.9``W

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No quilômetro 216 em 2010 houve uma vítima fatal, em 2014 uma vítima com

lesões graves e uma vitima fatal.

No quilômetro 216,1 em 2012 uma vítima com lesões leves.

No quilômetro 216,5 em 2010 foram duas vítimas com lesões leves e em

2011 uma vítima com lesões leves.

No quilômetro 216,7 em 2015 houve uma ocorrência com uma vítima com

leões leves e uma vitima com lesões graves em 2013, não houve ocorrência de
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atropelamento nos demais anos, dados detalhados podem ser observados no Anexo

B.

Observa-se  que  do  quilômetro  216  ao  quilômetro  216,4  não  existem

obstáculos à travessia de pedestres, do quilômetro 216,4 ao 216,5 existe um viaduto

longo conforme pode ser observado na Figura 30 e do quilômetro 216,6 aos 216,9

não existem obstáculos a travessia de pedestres.

Figura 30 – Viaduto km 216,4  ao 216,5
Coordenadas Geográficas: 27º39`48.2``S – 48º40`33.0``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Nos  quilômetros:  217,  217,1,  217,8  ocorreram  quatro  acidentes  que

resultaram: em quatro vítimas com lesões leves, duas vitima com lesões graves e

uma vítima fatal  em 2014.  Não houve ocorrência em:  2011 2012,  2015 e 2016,

dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Observou-se  que  do  quilômetro  217  ao  quilômetro  217,9  não  existem

obstáculos à travessia de pedestres, ficou constatado também que neste trecho não

há um acumulo populacional às margens da rodovia.

No quilômetro 218 em 2016 houve uma vítima com lesões graves.

No quilômetro 218,5 no ano de 2010 houve duas vítimas com lesões graves.

No  quilômetro  218,6  existe  um  viaduto  para  acesso  ao  bairro  pela  via

marginal podendo ser observado na Figura 31.

Verificou-se  que  do  quilômetro  218  ao  quilômetro  218,9  não  existem

obstáculos à travessia de pedestres.
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Figura 31 – Viaduto do km 218,6
Coordenadas Geográficas: 27º40`39.0``S – 48º40`13.2``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 219 em 2015 foi uma vítima com lesões graves.

No quilômetro  219,4  em 2010 e 219,9  em 2013 foram:  duas vítimas  com

lesões leves, não houve ocorrência em: 2011, 2012, 2014 e 2016, dados detalhados

podem ser observados no Anexo B.

Observou-se  que  do  quilômetro  219  ao  quilômetro  219,3  não  existem

obstáculos à travessia de pedestres.

Do quilômetro 219,4 ao quilômetro 219,6 existe um alambrado divisório que

isola uma pista da outra, afixado sobre a mureta central que impede a passagem de

pedestres conforme figura 32.

No  quilômetro  219,5  existe  uma  passarela  de  pedestres,  como  pode  ser

observado na Figura 33.

Do quilômetro 219,7 ao quilômetro 219,9 não existem obstáculos à travessia

de pedestres.
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Figura 32 – Alambrado entre as pistas do km 219,4 aos 219,6

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Figura 33 – Passarela de pedestre do km 219,5
Coordenadas Geográficas: 27º41`22.2``S – 48º39`54.1``W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

No quilômetro 220 em 2015 houve uma ocorrência:  com uma vítima  com

lesões graves e uma vitima com lesões leves em 2016, não houve ocorrência em:

2010, 2011, 2012, 2013 2014 dados detalhados podem ser observados no Anexo B.

Observou-se  que  o  quilômetro  220  não  possui  obstáculos  à  travessia  de

pedestres,  o  local  apresenta  uma configuração diferenciada  com grande  espaço

para estacionamento,  com base da Autopista  Litoral  Sul  e da Polícia  Rodoviária

Federal como pode ser observado na Figura 34. 

Figura 34 – Vista do km 220
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Coordenadas Geográficas: 27º41’33.8”S   48º39’49.0”W

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2017).

Após o levantamento feito, verificou-se que em 2010 ocorreram quarenta e

nove  acidentes  que  lesionaram  trinta  e  nove  vítimas  levemente,  vinte  vítimas

gravemente e tiraram a vida de dezoito vítimas.

 Este número ano a ano veio diminuindo até 2013 quando houve a menor

ocorrência de atropelamento de pedestres, foram vinte e quatro atropelamentos de

pedestres, que lesionaram doze vítimas levemente, doze vítimas gravemente e sete

vítimas fatais, dados detalhados podem ser observados no Anexo A.

Em 2014 aumentou para trinta e duas ocorrências que resultaram em vinte

duas vitimas com lesões leves, quinze vítimas com lesões graves e seis vítimas

fatais.

Em  2015  houve  diminuição  de  uma  ocorrência  em  relação  a  2014,  que

resultaram em treze vítimas com lesões leves, dezoito vítimas com lesões graves e

uma vítima fatal.

 Em 2016 foram 25 ocorrências com dezesseis vítimas com lesões leves,

quatorze vítimas com lesões graves e três vítimas fatais.

De 2010 para 2016 verificou-se uma diminuição de 50% nas ocorrências de

atropelamento de pedestres, de 58% nas vítimas leves, de 80% nas vítimas graves e

89%  nas  vítimas  fatais,  estes  números  são  animadores,  pois  demonstram  uma

significativa diminuição dos acidentes de trânsito tipo atropelamento de pedestres,

porém o monitoramento deve continuar a ser feito para verificar se as ocorrências
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deste  tipo de acidente continuam com a tendência de diminuição nos anos que

seguem.

 Foi possível chegar à conclusão de que na maior parte dos atropelamentos

de pedestres ocorridos, as passagens para pedestres (viadutos, passarelas de pe-

destres, passagens subterrâneas para pedestres, lombadas eletrônicas, faixas de

pedestres) pouco influenciaram para nas ocorrências neste trecho da BR 101/SC,

uma vez que dos atropelamentos levantados à maioria ocorreu em local onde não

existem passagens de pedestres, o que demonstra a necessidade da revisão de pro-

jeto viário para identificar os pontos com problemas, para se formular propostas para

sua solução.

 
3.1 PROPOSIÇÃO  DE  MEDIDAS  DE  PREVENÇÃO  DE  ACIDENTES  NO

CONTEXTO DA RODOVIA ESTUDADA

Existe  a necessidade de constantemente reavaliar  as políticas públicas de

prevenção  de  acidentes  de  trânsito  não  só  neste trecho estudado  da  BR 101/SC

compreendido entre o quilômetro 190 ao quilômetro 220, como em todas as rodovias

de Santa Catarina onde o trânsito é considerado um dos mais violentos do Brasil.

Para  minorar  as  ocorrências  de  trânsito  em especial  o  atropelamento  de

pedestres  é  necessária  revisão  de  projeto  da  via  para  identificar  os  problemas

buscando  melhoraria  na  segurança  viária,  estudando  e  avaliando  qual  medida

estrutural pode ser mais adequada para cada local identificado. Estas são algumas

medidas que podem ser implementadas para evitar a ocorrência de atropelamento

de pedestres no trecho estudado: 

a) Colocação  de  Alambrado  nas  passarelas  de  pedestres  para  evitar

queda de pessoas ou arremesso de objetos sobre a pista e veículos;

b) Colocação de Alambrado no centro das pistas na mureta central que

divide as pistas para evitar a travessia de pedestres fora das áreas

destinadas  para  este  fim,  tornando  a  travessia  das  pistas  por

pedestres mais seguras;

c) Redução da velocidade máxima permitida para o trecho onde ocorre

maior  número de atropelamentos,  na medida em que a velocidade

diminui aumentam as possibilidades de reação do condutor do veículo
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e  possibilita  a  visualização  e  reação  do  pedestre  em  relação  ao

veículo;

d) Melhoria  e instalação de iluminação pública  nos locais  onde exista

fluxo intenso de pedestres e veículos;

e) Desenvolvimento  de  campanhas  educativas  para  pedestres

abordando temas que alertem sobre os perigos a que estão expostos

quando não utilizam os locais de travessia a eles destinados ou pela

falta de atenção na travessia;

f) Campanhas educativas para condutores de veículos, alertando para

os cuidados na direção de veículos (direção defensiva), em áreas com

grande fluxo de pedestres;

g) Construção  de  passarelas  de  pedestres  em  locais  com  maior

incidência de atropelamento de pedestres.
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4 CONCLUSÃO

O Brasil vem ao longo dos anos buscando aprimorar sua politica para redução

dos acidentes e mortes no trânsito aderindo ao Plano de Ação da Década de

Segurança no Trânsito 2011-2020 da Organização Mundial da Saúde.

Criou  Leis  para  combater  os  principais  fatores  de  risco  para  mortes  em

acidente de trânsito: dirigir sob o efeito de álcool, o excesso de velocidade, não uso

do  capacete,  não  uso  do  cinto  de  segurança  e  não  uso  das  cadeirinhas  para

crianças.

Com os dados levantados neste trabalho, vê-se a importância das passagens

para pedestres (passarelas de pedestre, passagens subterrâneas  para pedestres,

viadutos, lombadas eletrônicas, faixas de pedestres etc.) para travessia segura das

pistas em travessias urbanas onde as rodovias atravessam zonas urbanas com fluxo

intenso  de  pessoas  e  veículos,  característico  do  trecho  pesquisado  entre  os

quilômetros:  190  aos 220 da  BR101 em Santa  Catarina,  aonde  estes  acidentes

ainda vêm acontecendo como pode ser observado abaixo:

No  município  de  Biguaçu  -  SC  ocorreram  no  período  estudado  18

atropelamentos assim distribuídos: um em 2010, seis em 2011, sete em 2012, zero

em  2013,  duas  em  2014,  um  em  2015  e  um  em  2016,  neste  período  foram

registrados: vinte uma vítimas com lesões leves/grave e quatro vítimas fatais.

No  município  de  São  José-SC,  ocorreram  no  período  estudado  139

atropelamentos  assim  distribuídos:  Trinta  e  três  em  2010,  dezenove  em  2011,

dezesseis em 2012, dezoito em 2013, dezessete em 2014, dezenove em 2015 e

dezessete em 2016, neste período foram registrados: cento e cinquenta e quatro

vítimas com lesões leves/grave e trinta e seis vítimas fatais.

No  município  de  Palhoça  -  SC  ocorreram  no  período  estudado  64

atropelamentos assim distribuídos: quinze em 2010, sete em 2011, seis em 2012,

seis em 2013, treze em 2014, dez em 2015 e sete em 2016, neste período foram

registrados: setenta e quatro vítimas com lesões leves/grave e quinze vítimas fatais.

  Foi  possível  verificar  a  diminuição nas ocorrências  de atropelamento de

pedestres entre  os quilômetros:  190 aos 220 da BR 101 em Santa Catarina  no

período de 2010 e 2016 com percentual de 50% no número de atropelamentos e de

89% no número de mortes.
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Para  responder  a  pergunta  de  pesquisa  “As  passagens  para  pedestres

(passarelas  de  pedestre,  passagens  subterrâneas  para  pedestres,  viadutos,

lombadas eletrônicas, faixas de pedestres etc.)  contribuíram para a diminuição do

número de acidentes de trânsito tipo atropelamento neste trecho da BR 101 em

Santa Catarina compreendido entre os quilômetros: 190 aos 220?”. Verificou-se que

as  passagens  para  pedestres  (passarelas  de  pedestre,  passagens  subterrâneas

para pedestres, viadutos, lombadas eletrônicas, faixas de pedestres etc.) existentes

neste trecho pouco contribuíram para que estes atropelamentos não ocorressem,

uma vez que com exceção dos atropelamentos ocorridos nos quilômetros: 200, 202

e  203,  onde  as  passagens  para  pedestres  estão  acessíveis,  os  demais

atropelamentos  ocorreram em locais  onde  estas  passagens  para pedestres  não

existem.

Dessa  forma,  vê-se  que  é  de  suma  importância  à  preocupação  com  a

construção de passagens para pedestres  adequadas e em quantidade suficiente

para  proporcionar  maior  segurança  aos  pedestres  nas  travessias  das  vias,

principalmente quando da construção ou ampliação das pistas, principalmente onde

existam travessias urbanas.

O  levantamento  também  constatou  que  das  passarelas  existentes  neste

trecho da BR 101/SC apenas as passarelas de pedestres dos quilômetros: 197,9,

207.4, 210.5 e 215.1 são totalmente fechadas com alambrados que proporcionam

maior  segurança  aos  pedestres  na  sua  travessia  assim como aos  veículos  que

circulam nas vias, também ficou claro a necessidade de colocação  de lombadas

físicas ou eletrônicas antes das faixas de pedestres nas vias marginais que dão

acesso  aos  viadutos,  forçando  a  diminuição  da  velocidade  dos  veículos

possibilitando assim uma travessia segura ao pedestres, verificou-se ainda que as

faixas de pedestres em viadutos estão pintadas em uma posição que dificulta aos

condutores  de  veículos  quando  em manobras  de  conversão  a  visualização  dos

pedestres  sobre  estas  faixas  que  estão  muito  próximas  a  zona  de  conversão,

principalmente quando tem que prestar a atenção no fluxo contrário de veículos para

efetivação da conversão.

Ficou  caracterizado  que  no  período  pesquisado  do  quilômetro  190  ao

quilômetro 197,9 não ocorreram atropelamentos de pedestres, o que merece um

estudo aprofundado para identificar os fatores de contribuem para a não ocorrência

de atropelamentos neste trecho.
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ANEXO A
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ATROPELAMENTOS OCORRIDOS NA BR 101/SC, ENTRE OS ANOS DE

2010 A 2016 E GRAVIDADE:

Esta  tabela demostra  a  quantidade  de  atropelamentos  ocorridos  na  BR

101/SC e a gravidade dos ferimentos, entre o quilômetro 190 ao quilômetro 220, nos

anos de 2010 a 2016:

Ano Qtd.
Ocorrência

Qtd.  Feridos
Leves

Qtd.  Feridos
Graves

Qtd.
Mortos

2010 49 39 20 18
2011 32 21 13 8
2012 29 17 17 7
2013 24 12 12 7
2014 32 22 15 6
2015 31 13 18 6           
2016 25 16 14 3

FONTE PRF: SIGER2 em 06/03/2017

ANEXO B
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ANEXO B – QUANTIDADE DE ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA BR 101

EM  SANTA  CATARINA  POR  QUILÔMETRO,  ANO,  OCORRÊNCIA  E

GRAVIDADE.

Nesta tabela estão demostrados as quantidades de atropelamentos ocorridos

na BR 101 / SC, entre o quilômetro 190 ao quilômetro 220, nos anos de 2010 a 2016

com indicação de cada um dos quilômetros onde ocorreram os atropelamentos, ano

a ano em que ocorreram, a quantidade de ocorrências,  a quantidade de feridos

leves, a quantidade de feridos graves e o número de mortes.

KM Ano Qtd. Ocorrência Qtd. Feridos Leves Qtd. Feridos Graves Qtd. Mortos

198

2010 1 1 0 0

2011 4 3 2 0

2012 3 0 3 1

2014 1 1 1 0

2015 1 0 0 1

198,1
2012 1 0 1 0

2014 1 0 1 0

198,5 2012 1 1 1 1

199
2011 1 1 2 0

2012 1 1 0 0

199,8

2011 1 1 0 0

2012 1 0 0 1

2016 1 0 1 0

200

2010 1 3 0 0

2014 1 1 0 0

2016 1 3 0 0

200,1
2011 1 0 0 1

2015 1 0 0 1

200,5

2010 2 2 1 1

2013 1 0 1 0

2014 1 1 0 0

200,8 2013 1 0 1 0

201
2010 1 2 0 0
2011 1 1 0 0
2013 2 1 0 1

201,1 2012 1 1 0 1
201,2 2010 1 0 0 1
201,3 2010 1 1 1 0

201,4
2011 2 2 0 1
2013 1 0 0 1

201,6 2011 1 0 0 2
201,8 2015 1 1 0 0

201,9
2010 2 2 0 0

2011 1 1 0 0

202
2010 1 0 2 0

2013 1 1 0 0

KM Ano Qtd. Ocorrência Qtd. Feridos Leves Qtd. Feridos Graves Qtd. Mortos

202
2015 3 2 1 0

2016 2 1 1 0

202,1 2016 1 0 1 0

202,7 2015 1   0 0 1
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202,8 2014 1 0 3 0

203

2012 3 2 1 1

2013 2 1 1 0

2015 1 0 1 0

2016 1 0 1 0

203,2
2010 1 1 0 0

2016 1 0 1 0

203,4 2011 1 0 1 0

203,5 2010 1 1 2 0

203,6 2010 1 1 0 0

203,7 2010 1 0 0 1

203,8 2012 1 1 0 0

204

2010 1 0 1 0

2014 1 0 1 0

2015 1 0 1 0

204,1 2014 1 1 0 1

204,2 2013 1   0 0 1

204,3
2011 1 0 1 0

2016 1 2 0 0

204,5
2010 1 0 0 1

2012 3 1 1 1

204,6
2014 2 1 1 1

2016 1 1 0 0

204,7
2012 2 1 1 0

2015 1 0 0 1

204,8

2013 1 0 1 0

2014 1 1 0 0

2016 1 1 0 0

204,9
2010 1 0 0 1

2011 4 1 1 2

205

2010 1 1 2 0

2011 1 1 0 0

2012 1 0 0 1

2013 1 1 0 0

2014 1 1 0 0

2015 2 1 1 0

2016 3 3 2 0

205,1
2011 1 0 0 1

2014 1 0 0 1

205,2 2010 1 0 1 1

205,3 2014 2 0 2 0

205,5 2010 1 1 0 0

205,6 2015 1 1 0 0

205,8 2011 1 0 1 0

205,9 2010 1 0 0 1

206 2014 2 0 2 0

KM Ano Qtd. Ocorrência Qtd. Feridos Leves Qtd. Feridos Graves Qtd. Mortos

207

2010 3 1 0 2

2011 3 4 2 0

2012 1 3 0 0

2013 2 1 1 0

207 2015 1 1 0 0

207,3 2010 1 1 0 0

207,4 2016 2 0 2 0
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207,6 2010 1 1 0 0

207,8 2010 2 1 1 1

207,8
207,9

2013 ‘1 2 0 0

2015 1 1 1 0

2011 1 0 1 0

208 2012 1 0 1 0

208
208,1

2013 1 0 2 0

2015 1 1 1 0

2015 1 2 1 0

208,4 2010 1 0 0 1

208,4
208,6

2015 1 0 0 1

2010 1 0 0 1

208,7 2010 1 0 1 0

209 2010 2 1 1 0

209
209,7

2012 2 0 2 0

2013 2 2 0 1

2014 1 1 0 0

2015 1 0 2 0

209,7
210

2016 1 0 1 1

2010 1 8 0 1

210
210,2

2012 1 3 0 0

2014 1 0 1 0

2015 1 0 1 0

2016 2 2 0 0

2014 1 1 0 0

210,5 2013 1 1 1 0

211 2011 1 2 0 0

211
211,2

2013 1 0 0 1

2014 1 1 0 0

2016 1 0 1 0

2010 1 0 0 1

211,2
211,7

2014 1 2 0 0

2012 1 2 1 0

211,8 2014 1 1 0 0

211,8
212

2015 1 0 1 0

2011 1 0 0 0

212,1 2011 1 2 1 0

212,3 2011 1 0 0 1

212,5 2012 1 0 1 0

212,5
212,9

2013 1 0 1 0

2014 1 0 1 0

2016 1 2 0 1

213 2010 2 2 1 1

KM Ano Qtd. Ocorrência Qtd. Feridos Leves Qtd. Feridos Graves Qtd. Mortos

213
213,2

2014 1 0 0 1

2016 1 0 1 0

213,3 2015 1 0 1 0

213,5 2015 1 1 1 0

213,6 2014 1 2 0 0

213,7 2010 1 0 0 1

213,7
213,8

2014 2 3 0 0

2010 1 0 1 0

213,9 2010 1 3 0 0

213,9 2014 1 1 0 0
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214 2016 1 0 1 0

214,1 2016 1 0 0 1

214,2 2011 1 1 0 0

214,3 2015 1 1 0 0

214,5 2010 1 0 1 0

214,5
214,7

2014 1 0 1 0

2013 1 1 1 1

214,9 2013 1 0 1 1

214,9
215

2015 1 0 1 0

2010 1 1 0 0

215
215,3

2011 1 0 1 0

2012 1 0 2 0

2012 1 0 1 0

215,5 2012 1 0 1 0

215,9 2015 1 0 0 1

216 2010 1 0 0 2

216
216,1

2014 1 0 1 1

2015 1 0 1 0

2012 1 1 0 0

216,5 2010 1 2 0 0

216,5
216,7

2011 1 1 0 0

2015 1 1 1 0

217 2010 1 1 1 0

217,1 2010 1 0 1 0

217,8 2013 1 0 1 0

217,8
218

2014 2 3 0 1

2016 1 0 1 0

218,5 2010 1 0 2 0

219 2015 1 0 1 0

219,4 2010 1 1 0 0

219,9 2013 1 1 0 0

220 2015 1 0 1 0

FONTE: NURAM 8ª SRPRF-SC - SISTEMA SIGER em 16/03/207

Porém no campo (KM) não consta indicação do quilômetro 190 ao quilômetro

197,9, onde não ocorreram atropelamentos de pedestres no período analisado.

 No  campo  (Ano)  só  aparece  o  ano  em  que  ocorreu  atropelamento  de

pedestres, sendo considerada zero ocorrência neste quando não aparece.

ANEXO C

Este anexo mostram as coordenadas geográficas das passagens para pedes-

tres existentes no trecho estudado da BR 101/SC do quilômetro 190 aos 220. 

As coordenadas geográficas foram obtidas através do APP  ( My location –

N&A APPS - Celular) e  as imagens por satélite no  DigitalGlobe.Google.Dados.do.-

mapa@2017 (GOOGLE, 2017).

mailto:DigitalGlobe.Google.Dados.do.mapa@2017%20(GOOGLE
mailto:DigitalGlobe.Google.Dados.do.mapa@2017%20(GOOGLE
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 As fotos do aplicativo para celular e as imagens por satélite estão traduzidas

para o Português, as numerações na parte superior correspondem as coordenadas

geográficas de cada passagem para pedestres fotografadas pelo autor, podendo ser

localizadas nas gravuras pelos balões vermelhos:

Passarela de Pedestres do Km 194 ( My location –N&A APPS
- Celular).

Viaduto do Km 194  ( My location –N&A APPS - Celular).

Viaduto do Km 195 ( My location –N&A APPS - Celular).
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Passarela de Pedestres do Km 196 ( My location –N&A
 APPS - Celular).           

Viaduto do Km 197,8  ( My location –N&A APPS - Celular)

Passarela do Km 197,9 
27º31’25.7”S  48º38’11.8”W (Google, 2017)
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Vista do Km 198
27º31’36.1”S  48º38’05.7”W (Google, 2017)

Passarela de Pedestres do Km 198,3           
 27º31`45.3``S – 48º37`58.6``W (Google, 2017)

Passarela de Pedestres Km 198,9 
27º32’01.3”S – 48º37’49.2W  (Google, 2017)
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Viaduto do Km 200 
27º32’16.1”S – 48º37’31.2”W   (Google, 2017)

Passarela de pedestres Km 201,2 
27º32`47.0``S – 48º37`10.8``W  (Google, 2017)

Viaduto do Km 201,5 
27º33’09.7”S – 48º37’10.1”W  (Google, 2017)

Passarela de pedestre Km 202 
27º33’25,7”S – 48º37’08,0’’W  (Google, 2017)
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Viaduto do Km 203 
27º33`57.0``S – 48º36`51.0``W (Google, 2017)

Viaduto do Km 204,307m
27º34`21.8``S – 48º36`49.1``W  (Google, 2017)

Viaduto do Km 204,384m
27º34’24.5”S – 48º36’49.0”W  (Google, 2017)

Passagem Subterrânea Km 204,9  ( My location –N&A 
APPS - Celular).
Passagem Subterrânea Km 206,2 ( My location –N&A 
APPS - Celular).
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Viadudo do Km 206,9  ( My location –N&A APPS 
- Celular).

Passarela de pedestres Km 207,4  ( My location – 
N&A APPS - Celular).

Viaduto do Km 208,4  ( My location –N&A APPS 
- Celular).
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Viaduto do Km 210,3  ( My location –N&A APPS
 - Celular).

Passarela de Pedestres Km 210,5
27º37’09.9”S  48º38’54.0”W  (Google, 2017).

Viaduto Pedra Branca 211,5  ( My location –N&A
 APPS - Celular).

Passagem Subterrânea Km 212,3 ( My location –N&A
 APPS - Celular).



60

Passarela do Km 214
27º38’37.5”S  48º40’11.9”W   (Google, 2017)

Viaduto do Km 214,4
27º38’49.7”S  48º40’20.9”W   (Google, 2017)

Passarela do Km 215  ( My location –N&A APPS 
- Celular).

Viaduto do Km 215,6  ( My location –N&A APPS
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- Celular)

Viaduto 
Kns:216,4 e 
216,5  ( My loca-
tion –N&A APPS
- Celular)

Viaduto do Km 218,6  ( My location –N&A APPS
 - Celular).

Passarela de pedestres do Km 219,5 ( My location
 –N&A APPS - Celular).

Quilômetro 220 com alargamento das pistas
27º41’33.8”S   48º39’49.0”W  (Google, 2017)
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