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RESUMO
SARAIVA, Alexandre de Melo. A utilização de medidas de engenharia de baixo
custo (MEBC) como forma de auxílio na redução de acidentes de trânsito nas
vias laterais da BR 101 entre os KMs 88 e 91. 2017, 40f. Trabalho de Conclusão
(Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.
Considerando o relatório da Organização Mundial da Saúde - OMS (2015), no qual o
Brasil é o país com o maior número de mortes de trânsito por habitante da América do
Sul, registrando mais de 41 mil mortes no trânsito em 2013, foi idealizado este trabalho
na tentativa de ajudar a reverter este triste quadro da sociedade brasileira. As medidas
de engenharia de baixo custo não substituem as obras necessárias de grande porte,
entretanto, mesmo que consideradas como paliativas e sem garantia total de eficácia,
essas medidas conseguem reduzir rápida e significativamente a quantidade e a
gravidade dos acidentes enquanto projetos complexos não são implantados. O
objetivo deste trabalho foi tentar identificar problemas viários e sugerir medidas
simples, com base em medidas de engenharia de baixo custo, para diminuir o número
de acidentes nas vias laterais da rodovia BR 101 entre os km 88 e 91, local de pista
simples com sentido duplo de circulação onde predomina o tráfego de veículos de
passeio em área urbana. Neste contexto realizou-se uma pesquisa de campo onde
foram identificados e fotografados os pontos críticos, e, após estudo e análise dos
elementos da rodovia, foram propostas adequações e complementações da
sinalização existente, bem como a implementação de medidas estruturais como
mudança de sentido das vias, criação de acostamentos e ciclovias. Tais medidas são
de fundamental importância para a redução de acidentes de trânsito em pontos
considerados como críticos e representam um anseio da sociedade na árdua batalha
contra a violência no trânsito.
Palavras-chave: Medidas. Acidentes. Trânsito. Engenharia. Sinalização.

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
SARAIVA, Alexandre de Melo. The use of low-cost engineering measures (LCEM)
as a way to help in the reduction of traffic accidents on BR 101 highway between
KMs 88 and 91. 2017, 40f. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato
sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.
Considering the report of the World Health Organization - WHO (2015), in which Brazil
is addressed as the country with the highest number of traffic deaths per capita in
South America, with more than 41 thousand deaths in traffic in 2013, this research was
conducted in an attempt to help reverse this sad scenario of the Brazilian society. Lowcost engineering measures are not a substitute for large-scale works, however, even
if considered palliative and without total guarantee of effectiveness, these measures
can reduce the amount and severity of accidents quickly and significantly while
complex projects are not implemented. The main objective of this work was to try to
identify road problems and to suggest simple procedures, based on low cost
engineering measures, to reduce the number of accidents on the side roads of the BR
101 highway between km 88 and 91, which is a double circulation highway where traffic
of vehicles predominates in urban area. In this context, a field survey was carried out
in which critical points were identified and photographed, and, after study and analysis
of the highway elements, proposals were made for adaptations and complements of
existing signs, as well as the implementation of structural measures such as the
creation of slopes and cycle paths. Such measures are of fundamental importance for
the reduction of traffic accidents at critical points and represent a longing for society in
the arduous battle against traffic violence.
Key words: Measures. Accidents. Traffic. Engineering. Signalling.
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1 INTRODUÇÃO
A frota de veículos no nosso país não parou de crescer, sobretudo durante
o período de aquecimento da economia brasileira. Incentivados pela redução do
IPI, facilidade de crédito e a sensação de estabilidade econômica, os brasileiros
optaram por realizar o "sonho do primeiro carro". Nos últimos 10 anos, enquanto
a frota de veículos mais que dobrou, o aumento na construção de mais vias foi
insignificante, chegando a 16% no período de 2003 a 2012. (FOLHA DE SÃO
PAULO, 2014).
Essa explosão na frota de veículos influenciou sobremaneira no aumento
de congestionamentos, o qual já deixou de ser um problema característico de
grandes centros urbanos e passou a atingir também as pequenas cidades.
Grande parte desses veículos passam a transitar em rodovias federais durante
os períodos de férias escolares, feriados e temporada de verão, tendo como
destino as mais diversas cidades turísticas do nosso País.
O estado de Santa Catarina, considerado um dos mais belos do País,
passa a receber grande parte desses veículos, fato evidenciado durante a
temporada de verão, momento em que o número de turistas aumenta a cada ano,
sobretudo na região litorânea. Essa migração sazonal impacta diretamente no
aumento do fluxo de veículos que transitam nas rodovias federais, no aumento
dos congestionamentos, e, consequentemente, no aumento do número de
acidentes.
Partindo da premissa de que grande parte desses turistas não estão
ambientados com o trânsito local das pequenas cidades litorâneas, é de suma
importância que a sinalização viária seja realmente eficiente de forma a organizar
o trânsito local, orientando os condutores sobre os acessos aos pontos turísticos,
sobre os pontos críticos da localidade, sobre as reduções de velocidade, entre
outros. Tais medidas têm por escopo a redução dos riscos de acidente de trânsito.
Conforme levantamento realizado no sistema SIGER (Sistema de
informações Gerenciais) da Polícia Rodoviária Federal, no período de
01/01/2011 a 31/12/2016 foram registrados 3.662 acidentes de trânsito no trecho
compreendido entre o km 57 e o km 110 da rodovia BR 101, esses 53km de
rodovia estão sob circunscrição da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária
Federal de Barra Velha/SC.
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Realizando-se uma nova análise considerando uma parte da área urbana
do município de Barra Velha/SC para o mesmo período de tempo, verifica-se que
no trecho compreendido entre o km 88 e o km 91 da rodovia BR 101, foram
registrados 328 acidentes de trânsito, ou seja, um trecho de apenas 3km registra
8.95% de todos os acidentes ocorridos nos 53km de rodovia sob circunscrição
da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Barra Velha/SC.
Considerando os aspectos abordados anteriormente, o objeto de estudo
será o trecho da rodovia BR 101 compreendido entre o km 88 e o 91,
especificamente as vias laterais. O tema será desenvolvido sob a ótica da
segurança viária, objetivando a implementação de medidas de engenharia de
baixo custo (MEBC) como forma de auxiliar e organizar o trânsito local,
sobretudo em locais onde os acidentes mais acontecem, como cruzamentos sob
viadutos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT-SC), previa-se um aumento significativo do fluxo de veículos nas rodovias
federais de Santa Catarina a partir de meados de dezembro de 2016. Como
medida garantidora da segurança dos usuários das rodovias federais de SC, o
DNIT optou por paralisar as obras e serviços no período compreendido entre 20
de dezembro de 2016 a 10 de janeiro de 2017. Infere-se que tal medida, também
objetivava a diminuição dos congestionamentos de veículos durante o período
chamado de “alta temporada”. (DNIT, 2016).
A Teoria das Causas dos Acidentes, conforme estudado no livro de
Segurança Viária (2016), explica que com o passar dos anos e com o aumento
de pessoas e veículos circulando em aglomerados urbanos, houve uma
mudança na forma de atribuição de causas aos acidentes de trânsito. No início,
especificamente a partir de 1900, o acidente de trânsito era considerado como
evento aleatório, passando pelas teorias da propensão ao acidente, da
causalidade, dos sistemas, e chegando aos dias atuais, a teoria comportamental.
Analisando os fatores contribuintes dos acidentes de trânsito, exposto no
material do curso, verifica-se que as principais motivações para este evento
estão relacionadas e podem ser aglutinadas em: fator humano, fator veículo e
fator via. Entretanto o fator humano responde por quase a totalidade das causas
chegando a 92%, já o fator veículo chega a 2% e o fator via de forma isolada
responde por 6%, porém este último quando associado ao fator humano elevase para 19%.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil é o país com
o maior número de mortes de trânsito por habitante da América do Sul,
registrando mais de 41 mil mortes no trânsito em 2013. Esses números
aumentaram acompanhando o crescimento desordenado da frota de veículos
durante o período de estabilização econômica do País nos últimos 10 anos.
Ainda que o Brasil ocupe lugar de destaque no relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS), adotando medidas combativas aos principais fatores
de risco no trânsito, entre elas: obrigatoriedade do uso do cinto de segurança,
do capacete, do combate à embriaguez ao volante, entre outras, imprudência
dos condutores continua fazendo vítimas. Para interromper o crescimento desse

16
número

assombroso,

serão

necessárias

medidas

mais

complexas

e

interdisciplinares, passando por ações educativas desde o início da formação do
condutor até medidas repressivas como aumento da fiscalização e ações
punitivas. (ONU, 2015).
Corrêa (2009, p. 8) sustenta que:
Levar uma sociedade inteira a se conscientizar da importância do
transito e provocá-la para reagir por resultados é um processo lento e
penoso em razão das dificuldades principalmente comportamentais do
cidadão brasileiro e, neste caso, não falo apenas da gente mais
simples. Nossa cultura, nossos valores (sub)desenvolvidos ao longo
desses mais de 500 anos de Nação são obstáculos consideráveis a
serem transpostos e que só o serão se houver avanços paulatinos de
setores da sociedade que aos poucos se conscientizem e assumam
posições concretas.

Conforme Santos Filho e Araújo Júnior (2016), define-se segurança viária
como o conjunto de condições e fatores interligados que proporcionam a
circulação de forma segura ou sob risco controlado e aceitável entre todos os
diferentes elementos de tráfego do sistema viário. Em locais com grande
concentração de pessoas e veículos, dependendo da quantidade de acessos e
cruzamentos de fluxo, considera-se a via mais ou menos segura.
Ponderando os aspectos até aqui apresentados, verifica-se que a
identificação de pontos críticos, ou seja, locais onde há maior probabilidade de
ocorrência de acidentes, seria uma importante etapa para a implantação de um
programa de segurança viária especifico para o local analisado. Utilizando-se da
ferramenta SIGER, sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, é
possível determinar o local exato destes pontos críticos ao longo das rodovias
federais.
Analisando o trecho da rodovia BR 101, objeto deste estudo, observa-se
que grande parte dos acidentes ocorre em interseções, principalmente sob
viadutos. De acordo com a teoria comportamental, o fator humano responde por
mais de 90% das causas de acidente de trânsito, fato que potencializa a
problemática e dificulta a busca por soluções eficazes. Pode-se instalar uma
placa de parada obrigatória para organizar a via preferencial em uma dessas
interseções, mas quem garante que o condutor irá obedecer?
Partindo desta indagação, percebe-se que a aplicação deste tipo de
solução não significa, efetivamente, a evitabilidade dos acidentes. Entretanto
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essas medidas têm fundamental importância no contexto do trânsito local, no
momento em que passam a ordenar, sinalizar e alertar aos demais usuários
sobre pontos críticos que possam gerar risco de acidente.
A segurança viária é uma questão que demanda uma abordagem
sistêmica, portanto, a combinação de medidas de engenharia de baixo custo
além de ações como a educação para o trânsito, a mobilização da sociedade e
o aumento da fiscalização, torna-se fundamental para configurar um trânsito
seguro.
Almeida (2015, p. 315) argumenta que:
As falhas do sistema viário podem ser: ausência de acostamentos ou
de sinalizações fundamentais para alertar sobre trechos de perigo,
buraco, desníveis (degraus) consideráveis nos bordos da pista, entre
outros, decorrentes de falhas de construção, de manutenção ou
sinalização.

Neste contexto, conforme Santos Filho e Araújo Júnior (2016), medidas
de engenharia de baixo custo (MEBC) empregadas na solução de problemas
destes pontos críticos, ainda que em um primeiro momento possam ser vistas
como medidas paliativas, podem atingir ótimos resultados, haja vista que sua
implantação é célere se comparada às medidas de projetos definitivos de grande
porte.
Qualquer que seja o índice de redução de acidente, e consequentemente
do número de mortos, é plenamente justificável o emprego de verbas públicas
para a implementação dessas pequenas intervenções. O benefício a ser
alcançado e a economia gerada aos cofres públicos são tangíveis haja vista que
grandes obras podem ser evitadas. É muito mais barato fazer alterações no
projeto do que corrigir infraestruturas já implementadas.
A adoção e implementação das MEBC para atendimento dos pontos
concentradores de acidentes, viabiliza o uso da rodovia enquanto outras ações
e providências são planejadas com a finalidade de realizar as obras de maior
porte, as quais serão parte da solução definitiva do problema. Desta forma, os
impactos no trânsito local são amenizados, haja vista que a duração do tempo
utilizado nestas intervenções é perceptivelmente menor se comparado às
medidas de grande porte.
A obtenção de recursos financeiros para a implementação de projetos de
grande porte é complexa e demorada, por este motivo a elaboração de
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programas de redução de acidentes com base em medidas de engenharia de
baixo custo (MEBC) tem sido cada vez mais utilizada. Essas medidas são
idealizadas após a análise das características dos acidentes ocorridos nos
pontos críticos da rodovia, ou seja, aqueles locais com maior índice de
acidentalidade. Esses dados estatísticos podem ser obtidos pelos sistemas da
Polícia Rodoviária Federal, no caso deste presente estudo foi utilizado o SIGER
- Sistema de Informações Gerencias.
Essas medidas, por serem simples, podem ser implantadas pela equipe
de manutenção da rodovia visando uma imediata redução no número de
acidentes ou sua gravidade enquanto outros projetos de grande porte, quando
necessários, são implementados. Um exemplo de intervenção que pode ser feito
pela equipe de conserva da rodovia seria a desobstrução de algum bueiro que
esteja gerando o acúmulo de água sobre a faixa de trânsito. Este seria o caso
de utilização de verba e recurso já orçados pelo órgão com responsabilidade
pela via.
De uma maneira geral, as MEBC são caracterizadas pela implantação de
projetos simples nos pontos de maior concentração de acidentes, podendo incluir,
dentre outros, os seguintes itens: sinalização vertical e horizontal de advertência
e regulamentação; sonorizadores associados à sinalização de advertência;
criação de áreas nos acostamentos para conversões em interseções; separação
física de pedestres e veículos em áreas de travessias urbanas; uso de tachas
refletivas para delineação das curvas mais acentuadas.
Neste contexto, ainda que as MEBC não tenham garantia total de eficácia,
a experiência mundial revela que elas podem atuar como uma excelente
resposta, sobretudo do ponto de vista emergencial, em locais onde os projetos
rodoviários são deficientes e a manutenção inadequada. Sob o prisma do fator
humano, interessante seria a integração da comunidade local com os projetos
viários a serem implantados, visando uma maior eficiência dessas medidas.
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1998).
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3 RESULTADOS E ANÁLISE
Esta etapa do trabalho tem como objetivo os seguintes aspectos: 1)
identificar os pontos críticos do trecho da rodovia objeto deste presente estudo,
com dados obtidos do sistema SIGER da Polícia Rodoviária Federal; 2) realizar
uma pesquisa de campo com a finalidade de fotografar estes pontos na
investigação de algum problema que possa interferir na segurança viária e que
possa ser melhorado; 3) propor mudanças com base nas medidas de engenharia
de baixo custo (MEBC) que possam diminuir os riscos de acidente de trânsito.
3.1 Identificação dos pontos críticos
Com a finalidade de se obter uma análise mais precisa dos pontos críticos
do trecho objeto deste estudo, foi utilizado o sistema SIGER (Sistema de
Informações Gerenciais) da Polícia Rodoviária Federal, o qual permite a coleta
do número total de acidentes registrados nas rodovias federais de todo o Brasil
(Tabela 1).
Tabela 1 - Número de acidentes ocorridos na circunscrição do posto PRF de
Barra Velha/SC no período de 01/01/2011 a 31/12/2016
Local

Quantitativo de acidentes

Do km 57 ao km 110 da rodovia BR 101

3.662 (100%)

Do km 88 ao 91 da rodovia BR 101 (área urbana)

328 (8.95%)

Fonte: SIGER - Departamento de Polícia Rodoviária Federal (2017).

Analisando os dados da Tabela 1, constata-se que a área urbana do
município de Barra Velha/SC, trecho compreendido entre o km 88 e o km 91 da
rodovia BR 101, responde por 328 acidentes de trânsito, representando 8.95%
de todos os acidentes ocorridos nos 53km de rodovia sob circunscrição da
Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Barra Velha/SC.
Essa localidade compreende vias marginais de pista simples com duplo
sentido de circulação que são bastante utilizadas pela população local e
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veranistas. Tem como característica a sinalização precária, a falta de
acostamento, a falta de ciclovia e existência de entrelaçamentos perigosos.
Tabela 2 - Distribuição do número de acidentes por km ocorridos no trecho
objeto de estudo (km 88 ao km 91 da rodovia BR 101) no período de
01/01/2011 a 31/12/2016
Local km

Número de acidentes

Local km

Número de
acidentes

88

58

89,6

4

88,1

11

89,7

2

88,2

8

89,8

2

88,3

2

89,9

4

88,4

2

90

43

88,5

11

90,1

13

88,6

1

90,2

3

88,7

5

90,3

7

88,8

2

90,4

3

88,9

5

90,5

9

89

55

90,6

3

89,1

7

90,7

3

89,2

9

90,8

5

89,3

4

90,9

5

89,4

3

91

29

89,5

10
Total de acidentes: 328

Fonte: SIGER - Departamento de Polícia Rodoviária Federal (2017).

Considerando os dados apresentados na Tabela 2, fica evidenciado que
os locais de maior concentração de acidentes são os kms 88, 89, 90 e 91. Estas
informações possibilitam que uma análise mais profunda desses pontos críticos
seja feita in loco, de maneira a permitir uma possível identificação de algum
problema viário que possa ser amenizado com a utilização das MEBC (Tabela
2).
3.2 Pesquisa de campo e registro fotográfico dos pontos críticos
No dia 08 de março de 2017, foi realizada uma pesquisa de campo com
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o objetivo de registrar, através de fotografias, os locais considerados como
pontos críticos, conforme dados da tabela 2, bem como outros locais que
apresentavam risco aos usuários que por ali transitavam.
Essa pesquisa de campo foi realizada somente nas vias marginais por se
considerar arriscado o registro fotográfico utilizando a via principal, ou seja, a
própria rodovia BR 101.
O registro fotográfico foi realizado, primeiramente, no sentido crescente
da rodovia iniciando-se no km 88 e finalizando no km 91 e, posteriormente, no
sentido decrescente, desta vez iniciando-se no km 91.
Antes de iniciar a análise dos pontos críticos, é preciso salientar que as
vias marginais são pistas simples com duplo sentido de circulação, tornando-se
um fator dificultador à segurança viária, uma vez que acidentes do tipo colisão
frontal e transversal acontecem com maior frequência neste tipo de pista.
Observa-se, também, que existem 3 viadutos localizados nos kms 87, 88
e 91, o que permitiria a mudança para pista dupla de único sentido de circulação,
orientada na mesma direção do fluxo da rodovia BR 101. Esta mudança não
prejudicaria o trânsito dos moradores da região, uma vez que os mesmos teriam
opções de retorno próximas umas das outras.
3.2.1 Ponto crítico km 88
No que concerne aos dados obtidos da Tabela 2, pode-se ressaltar que
no km 88 foram registrados 58 acidentes no período 2011/2016, podendo ser
considerado como um ponto crítico. Observa-se pelas Figuras 1, 2, 3 e 4 que a
sinalização local é faltante ou deficiente e pela figura 5 que a parte inferior do
viaduto tem dimensão suficiente para comportar duas faixas de trânsito.
O maior problema verificado durante a pesquisa de campo neste local foi
o descumprimento da sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada
obrigatória). Observa-se nas Figuras 3 e 4 que os veículos flagrados nas
fotografias não param completamente para observar uma possível aproximação
de outro veículo ou pedestre que estejam sob o viaduto com a intenção de
ingressar na via.

22

Figura 1 - Viaduto do km 88 sentido
crescente
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

Figura 2 - Viaduto do km 88 sentido
crescente, outro ângulo
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

Figura 3 - Viaduto do km 88 sentido
decrescente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 4 - Viaduto do km 88 sentido
decrescente, outro ângulo
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 5 - Viaduto do km 88 vista inferior
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)
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O risco de acidentes de trânsito aumenta, na medida que esta sinalização
de parada obrigatória é orientada para os veículos que já estão transitando na
via marginal, a qual é regulamentada para 60km/h, pois confunde-se como
preferencial pra aqueles que acabaram de sair da rodovia propriamente dita, a
qual é regulamentada para 100km/h. Não seria salutar que a sinalização de
parada obrigatória fosse para os veículos sob o viaduto, os quais estão em
velocidade reduzida e na iminência de ingressar na via?
Sob o ponto de vista da implantação das medidas de engenharia de baixo
custo (MEBC), como forma de auxílio na redução de acidentes neste ponto
crítico, pode-se considerar a utilização de recursos simples como os citados na
sequência:
• nova pintura da sinalização horizontal, faixa dupla contínua e travessia
de pedestre com instalação de tachões para coibir ultrapassagens
indevidas;
• utilização de sinalização vertical do tipo advertência A-32b para travessia
de pedestre;
• instalação de lombada física, tachões ou sonorizador horizontal antes
sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada obrigatória) para
efetivamente induzir a parada do condutor antes de cruzar a interseção
e não somente dar uma "olhadinha";
• as placas de sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada
obrigatória) estão instaladas nas vias laterais, justamente onde a
velocidade é maior. A mudança dessas placas para a parte inferior do
viaduto permitiria ao condutor ingressar na via com mais cautela uma
vez que sua velocidade sob este viaduto já estaria reduzida em virtude
das dimensões do mesmo;
• conforme a figura 5, sob o viaduto seria possível a criação de duas faixas
de trânsito em ambos os sentidos para que os condutores aguardem a
vez de ingressar na via, sem contudo gerar formação de fila;
• mudança do sentido de circulação, passando de sentido duplo para
sentido único. Esta medida seria a mais complexa, entretanto, se
implantada auxiliaria bastante uma vez que alguns entrelaçamentos
deixariam de existir.
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3.2.2 Ponto crítico km 89
Neste local e no seu entorno, ou seja, entre os kms 88+900m, 89 e
89+100m, foram registrados 67 acidentes de trânsito, conforme dados da tabela
2. Nesta imediação existem dois entrelaçamentos, um em cada lado da rodovia
conforme a figura 6, sendo que no sentido decrescente há também a presença
de um polo gerador de tráfego: o Barra Shopping que funciona na temporada de
verão. Portanto, além de veículos entrando e saindo da rodovia BR 101 e outros
tantos transitando nas vias marginais, observa-se grande presença de pedestre
que passam a visitar esse shopping de verão.

Figura 6 - Entrelaçamento no km 89. Sentido norte e sul
Fonte: Google Earth (2017)
Observa-se nas figuras 7 e 8, que os veículos que transitam na via lateral
no sentido crescente, caso queiram adentrar na rodovia, teriam que cruzar a
faixa oposta expondo-se aos riscos de colisões laterais e transversais.
O risco de acidente torna-se ainda maior para os veículos que transitam
no sentido decrescente, visto que a sinalização vertical é ausente e a sinalização
horizontal encontra-se em péssimas condições de manutenção, conforme
observa-se na figura 9. Pode-se constatar na figura 10 que o caminhão não para
completamente no local sinalizado para tal, podendo obstruir a trajetória de outro
veículo que quisesse adentrar na rodovia BR 101.
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Figura 7 - Entrelaçamento do km 89
sentido crescente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 8 - Entrelaçamento do km 89
sentido crescente, tomada de
detalhe
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 9 - Entrelaçamento do km 89
sentido crescente, visto do sentido
oposto
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 10 - Entrelaçamento do km
89 sentido crescente, ângulo oposto
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

A análise agora será do outro entrelaçamento situado na via lateral e no
sentido decrescente. Observando-se as figuras 11 e 12, constata-se as mesmas
condições de risco de acidente relatadas no estudo do entrelaçamento do
sentido crescente. A sinalização encontra-se em melhores condições de
manutenção; entretanto, o local possui um agravante que seria a presença de
um polo gerador de tráfego, vide figura 12.
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Figura 11 - Entrelaçamento do km 89
sentido decrescente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 12 - Polo gerador de tráfego do
km 89 sentido decrescente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Conforme mostrado na figura 13, ficou evidenciado o risco de acidente
que esses entrelaçamentos podem gerar. Durante a pesquisa de campo, foi
possível observar algumas situações perigosas, neste exemplo da figura 13, o
veículo fiat/uno branco quase é colidido pela toyota/hilux preta que não obedeceu
a placa de parada obrigatória. O segundo fiat/uno branco foi obrigado a frear em
cima da pista para evitar uma colisão traseira. Na temporada de verão, a
movimentação desse local é ainda maior, sem contar a presença de pedestres
que visitam o shopping.

Figura 13 - Entrelaçamento do km 89 sentido decrescente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)
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Como forma de amenizar os riscos nessa localidade, pode-se utilizar
algumas medidas de engenharia de baixo custo (MEBC), visando uma
implantação imediata a custo reduzido. Exemplo de alguns recursos simples
como os citados na sequência:
•

mudança do sentido de circulação, passando de sentido duplo para
sentido único. Esta medida seria a mais complexa, entretanto, se
implantada,

auxiliaria

bastante

uma

vez

que

alguns

entrelaçamentos deixariam de existir.
•

pintura da sinalização horizontal, faixa dupla contínua com
instalação de tachões para coibir ultrapassagens indevidas;

•

utilização de sinalização vertical do tipo advertência A-32b para
travessia de pedestre sobretudo no local da figura 12;

•

instalação de lombada física, tachões ou sonorizador horizontal
antes sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada
obrigatória) para efetivamente induzir a parada do condutor antes
de passar pelo entrelaçamento e não somente dar uma "olhadinha".

3.2.3 Pontos críticos KM 90 e 91
Nestes dois locais, apesar de terem ocorrido 72 acidentes, conforme
dados da tabela 2, não foram observados problemas viários que justificassem tal
número de ocorrências, não sendo possível determinar quantos acidentes
ocorreram na rodovia BR 101 e quantos de fato ocorreram nas vias marginais.
Ressalta-se que os marcos quilométricos já sofreram algumas alterações ao
longo do período de tempo objeto deste estudo, fato que pode ter influenciado
nessa incoerência entre o número de acidentes e o local de fixação do próprio
marco quilométrico.
A figura 14 identifica o local como reta no km 90 e um pouco mais ao longo
observa-se a presença de uma passarela, o que pode indicar a possibilidade de
terem ocorridos atropelamentos naquele local. A figura 15 identifica o km 91
também como uma reta, um pouco mais distante observa-se a presença de um
viaduto.
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Figura 14 - Reta do km 90 sentido
crescente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Figura 15 - Reta do km 91 sentido
crescente.
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)

Valendo-se da utilização de algumas medidas de engenharia de baixo
custo (MEBC), seria possível uma melhor organização daquele trecho visando a
redução de possíveis riscos aos usuários do sistema viário. Exemplos de alguns
recursos simples como os citados na sequência:
•

mudança do sentido de circulação, passando de sentido duplo para
sentido único. Esta medida seria a mais complexa, entretanto, se
implantada

auxiliaria

bastante

uma

vez

que

alguns

entrelaçamentos deixariam de existir e ultrapassagens não seriam
mais necessárias;
•

instalação de calçada ou ciclovia;

•

pintura da sinalização horizontal, faixa dupla contínua com
instalação de tachões para coibir ultrapassagens indevidas;

•

utilização de sinalização vertical do tipo advertência A-32b para
travessia antes de cruzamentos ou passarelas;

•

instalação de mais placas de regulamentação de limite de
velocidade e lombadas físicas ao longo do trecho.

3.3 Análise do apêndice A
Conforme pode-se observar no apêndice A, o acidente registrado foi uma
colisão frontal ocorrido sob o viaduto do km 88 já evidenciado pela figura 05. De
acordo com o BAT (Boletim de Acidente de Trânsito) 83408790, observa-se que
o veículo enunciado como V02, deixou de obedecer a sinalização vertical de
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regulamentação R-1 (parada obrigatória) e adentrou na faixa de trânsito do
veículo enunciado como V01.
Na análise do ponto crítico do km 88, mesma localidade do acidente em
questão, verificou-se que os veículos que por ali transitam não param
completamente para observar uma possível aproximação de outro veículo ou
pedestre que estejam sob o viaduto com a intenção de ingressar ou cruzar a via.
Durante a pesquisa de campo, foi possível flagrar algumas situações de
descumprimento da sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada
obrigatória).
Sob o ponto de vista da utilização das MEBC (Medidas de Engenharia de
Baixo Custo), a instalação de lombadas físicas, tachões ou sonorizadores
horizontais, antes da sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada
obrigatória), poderia forçar a parada do condutor antes de cruzar a interseção,
dando-lhe tempo suficiente para analisar a manobra pretendida com mais
reflexão, consequentemente, diminuindo o risco de envolver-se em acidente de
trânsito.
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4 CONCLUSÕES
O ponto nodal deste relatório técnico foi o trecho da rodovia BR 101
compreendido entre o km 88 e o 91, especificamente as vias laterais,
considerando a ótica da segurança viária. Nesse cenário, foi proposta a
implementação de medidas de engenharia de baixo custo (MEBC) como forma
de auxiliar e organizar o trânsito local, sobretudo em locais onde os acidentes
mais acontecem, como cruzamentos sob viadutos.
Com o auxílio do sistema SIGER (Sistema de informações Gerenciais) da
Polícia Rodoviária Federal, foi possível verificar que em determinados pontos da
rodovia ocorrem acidentes de trânsito com mais frequência. Estes pontos críticos
podem estar relacionados ao comportamento do condutor ou a problemas de
segurança viária.
Durante a pesquisa de campo, identificou-se que as vias marginais
objetos deste estudo são compostas por pista simples com duplo sentido de
circulação, sendo possível constatar que alguns pontos críticos estavam
diretamente ligados a problemas de segurança viária, esses pontos foram
identificados na tabela 2. A precariedade ou ausência de sinalização de
regulamentação ou advertência, a presença de entrelaçamentos mal sinalizados,
a falta de acostamento, calçadas e ciclovias, a presença de polo gerador de
tráfego próximo à rodovia, foram alguns dos problemas constatados que
influenciam a ocorrência de acidentes de trânsito.
Verificou-se que mesmo nos locais onde havia sinalização eficiente,
alguns condutores simplesmente a ignoravam, a exemplo da sinalização vertical
de regulamentação R-1 (parada obrigatória), presente na maioria das
interseções. Alguns condutores passavam direto por esta sinalização na mesma
velocidade, outros reduziam a velocidade ao se aproximarem, mas não paravam
completamente o veículo para observar a possível aproximação de pedestres ou
outros veículos. Algumas destas ações foram fotografas durante a pesquisa de
campo.
A partir destas constatações, considero que a utilização das MEBCs
(Medidas de Engenharia de Baixo Custo) pode auxiliar na diminuição dos
acidentes de trânsito, visto que sua implantação é imediata e o seu custo
reduzido. Pequenas soluções relacionadas à segurança viária foram propostas
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durante o desenvolvimento deste trabalho, com o objetivo de organizar e
melhorar a sinalização do trânsito local.
A mais importante delas é também a mais complexa: a alteração no
sentido de circulação das vias marginais. Transformá-las de sentido duplo para
sentido único orientada da mesma forma que a BR 101, possibilitaria mudanças
que afetariam diretamente a segurança viária. A implementação de calçadas e
ciclovias reduziria os riscos de atropelamentos, a criação de acostamento
reduziria conversões nas quais os condutores param em cima da faixa de trânsito;
os pontos de entrelaçamentos seriam reduzidos e haveria menos veículos
cruzando a trajetória dos veículos nos sentidos opostos; as ultrapassagens
perderiam a finalidade uma vez que os veículos passariam a transitar no mesmo
sentido. A instalação de rotatórias não seria possível, haja vista a limitação física
do local.
Esta medida seria viável e não prejudicaria o trânsito dos moradores da
região, uma vez que existem 3 viadutos localizados nos kms 87, 88 e 91 os quais
possibilitariam opções de retorno próximas umas das outras.
Nos locais de interseções e entrelaçamentos, onde geralmente ocorrem
mais acidentes, além da sinalização vertical de regulamentação R-1 (parada
obrigatória), faz-se necessária a instalação de lombadas físicas, tachões ou
sonorizadores horizontais antes desta sinalização. Esta simples medida poderia
influenciar o condutor a realmente parar o seu veículo, evitando-se assim o seu
envolvimento em algum acidente de trânsito.
Ainda que o fator humano responda por quase a totalidade das causas
dos acidentes de trânsito atingindo próximo dos 92%, não há porque desanimar
nesta árdua batalha contra a violência no transito. Qualquer acidente evitado ou
vida a ser salva justifica plenamente o uso das MEBC (Medidas de Engenharia
de Baixo Custo), mesmo que estas sejam consideradas como paliativas e não
tenham garantia total de eficácia, acredito que elas possam ser consideradas
como uma resposta emergencial que atenda aos anseios da sociedade por um
trânsito mais seguro.
Minha intenção é que este trabalho de conclusão seja evoluído aos órgãos
competentes com circunscrição sobre a rodovia BR 101, através da minha chefia
imediata, na esperança de que algumas dessas sugestões sejam efetivamente
postas em prática.
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APÊNDICE A – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
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