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Epígrafe
“ Todo e qualquer custo é justificado ao se preservar uma vida”.
(Ivair Cunha)
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RESUMO

CUNHA, Ivair Cunha. A Influência do Controle de Velocidade na Redução de
Acidentes. 2017. 32 f. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu
em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina,
Florianópolis/SC, 2017.
Este trabalho tem como propósito demonstrar a influência dos controladores de
velocidade na redução de acidentes. O estudo foi realizado na região de Santa
Catarina, na BR 101 no trecho compreendido entre os Km 110 e Km 170, focado
principalmente no controlador de velocidade posicionado no Km 140+480 em
Balneário Camboriú. Notou-se através da pesquisa de campo, exploratória e
qualitativa, a notável diferença da quantidade de acidentes e vítimas antes e depois
da instalação do referido controlador. Diante da eficiência dos equipamentos foi
trazido uma proposição sobre a questão da implantação dos mesmos controladores
do tipo lombada eletrônica (pórtico ou bandeira) nos viadutos da região.
Palavras-chave: Controladores de velocidade. Excesso de velocidade. Eficiência
dos controladores. Redução de acidentes. Redução do número de vítimas.
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

CUNHA, Ivair Cunha. The Influence of Speed Control on Accident
Reduction. 2017. 32 f. Conclusion Work (Post-Graduation Course lato sensu in
Traffic Accident Expertise) - Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis /
SC, 2017.
This work aims to demonstrate the influence of speed controllers in reducing
accidents. The study was carried out in the region of Santa Catarina, in BR 101
in the stretch between Km 110 and Km 170, focused mainly on the speed
controller positioned at Km 140 + 480 in Balneário Camboriú. It was noticed
through the exploratory and qualitative field research, the remarkable difference
in the number of accidents and victims before and after the installation of said
controller. Faced with the efficiency of the equipment, a proposal was made on
the issue of the implementation of the same electronic spine type controllers
(portico or flag) in the viaducts of the region.
Palavras-chave: Speed controllers. Speeding. Efficiency of controllers.
Reduction of accidents. Reduction of the number of victims.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo trata da questão da importância dos controladores de
velocidade na redução de acidentes, tema de suma importância, abordado por
diversos órgãos quando o assunto é a redução da quantidade de vítimas
envolvidas diariamente nos acidentes de trânsito, mais precisamente nas
rodovias federais fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal.
O objeto de estudo será delimitado somente na Rodovia BR 101 do KM
110 ao KM 170 em SC, onde através de pesquisa de campo e históricos ficou
evidenciado a redução do número de acidentes nos pontos a qual foram
instalados os controladores de velocidade, sejam eles fixos ou móveis, tais
como: lombadas eletrônicas ostensivas, radares fixos ou estáticos, sendo
operados ou não por agentes da Polícia Rodoviária federal.
Um dos pontos onde houve a redução de acidentes após a implantação
dos controladores de velocidade, é no local denominado “Morro do Boi” no KM
140+480 sentido sul da rodovia BR 101 em Balneário Camboriú/SC, onde
atualmente está em funcionamento uma lombada eletrônica e um radar fixo
implantado de maneira ostensiva. Através de acompanhamento de pesquisa de
campo e dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal, verificou-se a
eficiência de tal equipamento para redução dos acidentes locais.
Tendo por base a efetiva diminuição da redução de acidentes após a
implantação de controladores de velocidade nos locais anteriormente citados,
procurar-se-á demonstrar de forma clara a necessidade e importância de
instalação de controladores de velocidade nos locais onde há grande número
de acidentes no trecho delimitado, devido às interseções, elevados e
passagens de níveis nestes locais. Tal mapeamento será realizado com
pesquisa de campo e dados gerados pela Polícia Rodoviária Federal que é a
autoridade fiscalizadora da via.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA –
2015), os acidentes de trânsito no Brasil matam aproximadamente 43 mil
pessoas todos os anos, o equivalente à população de muitas cidades
brasileiras. Não se pode calcular o que representa a perda de uma vida
humana para a família.
Desta forma pretende-se com o estudo descrito neste trabalho trazer à
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tona possíveis respostas para a sociedade, governo e família sobre a questão
da redução de acidentes ou sua gravidade mediante a utilização de
equipamentos controladores de velocidade no trecho em questão, talvez leve a
compreensão de que a instalação destes equipamentos agregado à educação
no trânsito e melhoria da estrutura viária seja a panaceia problemática
apontada neste trabalho.

1.1 Tema e Problema de Pesquisa

Atualmente um dos principais assuntos é a quantidade de acidentes e
vítimas que o trânsito brasileiro tem feito. Diante de tal problema surge o
questionamento sobre a real eficiência e influência de se utilizar controladores
de velocidade para frear esta problemática. Portanto, este trabalho de pesquisa
visa trazer fundamentos para provar que a utilização destes equipamentos
pode dar uma resposta a sociedade e órgãos governamentais. Tal pesquisa foi
efetuada no estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101 do KM 110 ao KM
170, área esta sob jurisdição da 4ª delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

1.2 Objetivos

O excesso de velocidade aumenta consideravelmente os riscos de
acidentes, portanto, desempenha um papel determinante em grande parte dos
acidentes mortais. Trata-se de um dos maiores problemas para a segurança
rodoviária.
Este trabalho visa demonstrar de forma clara a importância dos
controladores de velocidades para a redução dos acidentes na Rodovia BR 101
do Km 110 ao Km 170, mais precisamente no trecho sob jurisdição da 4ª
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal da 8ª SRPRF/SC.
A observação empírica deste agente da Polícia Rodoviária Federal
durante todo o tempo em que trabalhei no trecho elencado, ou seja, durante 23
anos e também os dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
levou à fundamentação para a defesa da importância do controle de velocidade
como meio de prevenção e redução de acidentes com o uso de instrumentos
eletrônicos (Radares, lombadas eletrônicas e demais controladores).
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1.2.1 Objetivo Geral

Buscar-se-á com este trabalho de pesquisa demonstrar a eficiência e
confiabilidade dos controladores de velocidade na redução de acidentes em
pontos específicos. Por tratar-se de um equipamento de custo acessível,
conforme informações abaixo, sua instalação torna-se viável para os órgãos
competentes. Procurar-se-á ainda trazer recomendações quanto a instalação
de outros equipamentos controladores de velocidade em locais com alto índice
de acidentes.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Demonstrar de forma clara a importância dos controladores de
velocidade na redução de acidentes.
b) Fomentar o interesse dos órgãos responsáveis, na questão da
redução do número de acidentes através do uso de controladores
de velocidade.
c) Mapear locais com necessidade de implantação de controladores
de velocidade dentro do trecho delimitado.

1.3 Procedimentos metodológicos e caracterização

Este estudo será de caráter qualitativo, onde buscar-se-á a descrição,
interpretação e compreensão dos fatos e dados pertinentes a pesquisa,
utilizando-se de meios bibliográficos, documental e de campo dentro da
delimitação do estudo. Por trabalhar no mesmo local do trecho estudado, e por
ter conhecimento adquirido dentro dos 23 anos junto a Polícia Rodoviária
Federal, será buscado junto ao sistema de informações gerenciais (SIGER) da
Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos, todos os dados que se fizer
necessário para tal pesquisa e comprovação da real funcionalidade e influência
dos controladores redutores de velocidade na redução e gravidade dos
acidentes. Utilizar-se-á de meios tecnológicos como máquina fotográfica para
registro dos pontos e equipamentos estudados e diligências e contatos com
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empresas que possam alimentar e caracterizar o estudo. Salienta-se ainda que
será trazido uma proposição para fomentar a correção de outros pontos com a
mesma problemática estudada.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, buscar-se-á embasamentos legais e teóricos de
estudiosos e organizações sobre o assunto, devido à discordância que há de
alguns estudos e artigos sobre a influência do controle da velocidade na
redução de acidentes, mais precisamente sobre o uso de controladores de
velocidade (radares e lombadas eletrônicas) em Rodovias.

2.1 Características dos acidentes de trânsito nas Rodovias Federais

A malha viária fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no
Brasil é de aproximadamente 71 mil quilômetros. A PRF não só fiscaliza, mas
também efetua todos os registros de acidentes que possam ocorrer dentro dos
limites desta malha, sendo tais acidentes classificados como: acidentes com
vítimas fatais, acidentes com vítimas feridas e acidentes sem vítimas (somente
danos materiais).
Conforme dados fornecidos pela Polícia Rodoviária federal, em 2014
ocorreram aproximadamente 170 mil acidentes nas estradas federais sob
fiscalização da mesma. Destes acidentes, houve mais de 8 mil mortes e 100
mil feridos. Como causa destes acidentes, foi identificado que 23% das mortes
derivaram de excesso de velocidade e ou ultrapassagens indevidas.
O Brasil apresenta uma taxa de 23,4 mortes no trânsito para cada 100
mil habitantes, segundo estimativas divulgadas pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), em Genebra, na Suíça. O país tem o quarto pior desempenho
do continente americano atrás de Belize, República Dominicana e Venezuela –
campeã de acidentes na região com 45,1 mortes por 100 mil habitantes. Já o
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), do
Ministério da Saúde (MS), informa que os acidentes no Brasil matam
aproximadamente 43 mil pessoas por ano, representando uma das principais
causas de morte no país. Desde 2009, o número de acidentes de trânsito no
país deu um salto de 19 para 23,4 por 100 mil habitantes, o maior registro na
América do Sul.
Ao se limitar dados em rodovias Federais fornecidos pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF), juntamente com o Instituto de Pesquisa Econômica
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Aplicada (IPEA),

somente no ano de 2014, houve 167.247 acidentes de

trânsito nas rodovias federais brasileiras, com 8.233 mortes e 26.182 feridos
graves. Esses acidentes geraram um custo para a sociedade de R$ 12,8
bilhões, sendo que 62% desses custos estavam associados às vítimas dos
acidentes, como cuidados com a saúde e perda de produção devido às lesões
ou morte, e 37,4% associados aos veículos, como danos materiais e perda de
cargas, além dos procedimentos de remoção dos veículos acidentados.
Acidentes de trânsito causam um enorme custo a sociedade. Custos
estes pessoais através da dor e sofrimento das pessoas acidentadas, seus
familiares e amigos, mais também economicamente com as perdas materiais,
despesas hospitalares e perda de produção. Além de altos custos ao governo
para atender os feridos, reorganizar o trânsito e repor a sinalização danificada
(VASCONCELLOS, 2005).
Segundo Marin e Queiroz (2000), o Brasil é considerado como um dos
piores e mais perigosos trânsitos do mundo. Já Postal (2005) diz que o Brasil é
o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trânsito. Todos os órgãos, das
esferas Federal, estaduais e municipais estão engajados em mudar tal
panorama aderindo ao Programa da Organização das Nações Unidas (ONU),
Década Mundial de Segurança Viária 2011/2020, cuja meta prioritária é reduzir
em 50% o número de mortos e de feridos em decorrência de acidentes de
trânsito, recepcionado pelo governo brasileiro em maio de 2011, por meio do
Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito –Pacto pela Vida.
O Programa consiste em reduzir a violência do trânsito, relacionados ao
excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, não
uso do cinto de segurança e envolvendo motocicletas ou ciclomotores,
historicamente com índices elevados de letalidade.
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Tabela 1- Custo total e médio por gravidade de acidentes em Rodovias federais (2014)1
Gravidade do
Quantidade de
Custo total (R$)
Custo médio (R$)
acidente
acidentes
Com morte
6.742
4.360.475.739
646.762,94
Com vítimas
62.458
5.632.631.496
90.182,71
Sem vítimas
99.953
2.305.213.306
23.062,97
Total
169.153
12.298.320.541
72.705,31
Fonte: IPEA, DENATRAN e ANTP, atualização da base de acidentes da Polícia Rodoviária
Federal (2014).

De acordo com a OMS, os países com maior sucesso na redução de
mortes nas estradas desenvolveram sua legislação, a aplicação das leis e
melhoraram a segurança das estradas e carros.
A situação dos acidentes de trânsito no Brasil tende a se agravar ainda
mais devido à expansão da frota de veículos automotores que o pais está
vivendo desde o final do século passado. Destacam-se, nessa expansão da
frota de veículos automotores, as vendas de motocicletas, que, por
características intrínsecas, apresentam baixas condições de proteção aos
usuários em caso de colisão e queda. Isso proporciona alto grau de severidade
aos acidentes que envolvem esse tipo de veículo, aumentando as estatísticas
de mortes e feridos graves. A tabela 2 mostra que num período de dez anos
(2006- 2016) houve a duplicação da frota de veículos no Brasil em todas as
unidades da Federação.
Tabela 2 - Frota de veículos segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação 3
Grandes Regiões e
Unidades da Federação
Brasil
Norte
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

TOTAL 2016
93.071.511
4.767.512
248.662
178.570
814.008
1.800.393
896.320
198.409
631.150

TOTAL 2006
45.372.640
1.699.302
82.758
65.794
343.035
554.892
328.919
72.146
251.758
(continua)

IPEA - acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras caracterização,
tendências e custos para a sociedade, 2015.
1
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(conclusão)
Nordeste
15.799.628
5.797.638
Alagoas
743.518
280.363
Bahia
3.760.103
1.424.983
Ceará
2.870.777
1.058.587
Maranhão
1.522.110
412.519
Paraíba
1.170.271
419.784
Pernambuco
2.793.771
1.142.940
Piauí
1.068.927
333.317
Rio Grande do Norte
1.168.383
455.822
Sergipe
701.768
269.323
Sudeste
45.460.988
24.173.136
Espírito Santo
1.795.388
829.534
Minas Gerais
10.164.795
4.796.027
Rio de Janeiro
6.335.658
3.360.294
São Paulo
27.165.147
15.187.281
Sul
18.418.321
9.842.584
Paraná
7.093.428
3.739.741
Rio Grande do Sul
6.597.165
3.665.308
Santa Catarina
4.727.728
2.437.535
Centro-Oeste
8.625.062
3.859.980
Distrito Federal
1.686.949
891.013
Goiás
3.632.036
1.574.386
Mato Grosso
1.860.218
730.609
Mato Grosso do Sul
1.445.859
663.972
Fonte: Ministério das Cidades, DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito.

2.2 Causas de acidentes de trânsito

Os acidentes de trânsito não seguem uma ordem ou uma única causa,
ocorrem geralmente em decorrência de duas ou mais causas concorrentes ou
agravantes. Porém, Vasconcellos (2005) e outros estudiosos chegam a um
consenso em relação a alguns fatores considerados importantes para que
ocorra os acidentes de trânsito, tais como: ambiente inadequado de circulação,
condições motora e psicológica dos motoristas, condições da pista e da
sinalização, estado de conservação e manutenção dos veículos, condições
atmosféricas e velocidade excessiva.
A maioria dos acidentes com gravidade é causada pela velocidade
excessiva dos veículos envolvidos, devido à energia cinética presente nos
veículos e que precisa ser dissipada quando da colisão. Conforme a variação
da velocidade, esta energia é maior ou menor. Sendo assim, quanto maior a
velocidade, mais alto o risco e a gravidade do acidente.
Filho (2004) denuncia as divergências existentes nas questões
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referentes aos limites de velocidade, pois o Estado de Direito limita a
velocidade nas vias, porém é o mesmo que autoriza que fabriquem,
comercializem e explorem veículos que circulam com velocidades muito além
da máxima permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

2.3 Causas de acidentes de trânsito na BR 101 do km 110 ao km 170

Conforme o enunciado anterior, um acidente de trânsito não ocorre
tendo somente uma causa isolada. Este possui outras causas concorrentes,
no entanto, o excesso de velocidade é um agravante que pode levar o mesmo
tipo de acidente a ter como resultado desde danos materiais, até o óbito dos
envolvidos.
Atualmente, os veículos automotores têm saído de fábrica com
equipamentos de segurança que dão maior confiança aos condutores, rodovias
são duplicadas, melhorando o sistema viário. Inúmeros novos condutores
recém-formados trafegam por nossas rodovias e estradas do Brasil; estes
fatores contribuem para o elevado aumento dos casos de acidentes.
Vasconcellos (2005) também aponta que a habilitação dos brasileiros é
feita de forma precária, com métodos e materiais inadequados, nos quais há
uma tendência das pessoas acharem que uma vez obtida a carteira de
habilitação, o seu processo de aprendizado está terminado. É importante
verificar que o direito de conduzir um veículo está sempre condicionado a um
comportamento adequado e à necessidade de atualização ou reciclagem
periódica.
Motoristas continuam a conduzir seus veículos de maneira temerária,
somando-se a alguns trechos das rodovias com configuração inadequada e
mal conservada, são fatores agravantes provocadores de acidentes.
Fica então o seguinte questionamento: como frear esta ação, visto que
os órgãos com jurisdição sobre as vias não dispõem de policiais para fiscalizar
todos os pontos necessários?
O recurso a qual tem-se aplicado é a instalação de controladores de
velocidade, como radares, lombadas, etc. No trecho em questão ( BR 101/SC
Km 110 ao Km 170), verificou-se (in loco) durante um período de tempo, que a
implantação de alguns controladores reduziu o número de acidentes naqueles
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locais (curvas, aclives, declives, elevados, etc.). A fiscalização através do uso
de controladores de velocidade tem mostrado resultados positivos na redução
de acidentes. Um exemplo, no Km 140+480 da rodovia BR 101 SC foi instalado
um controlador de velocidade (lombada eletrônica) que reduziu o índice de
acidentes naquele local, principalmente em dias chuvosos, conforme dados
fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal na tabela que segue.
Tabela 3 - Quantidade de acidentes de 2007 à 2016 em condições meteorológicas
desfavoráveis (chuva/neblica/nevoeiro)
Ano
Quantidade
Acidentes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16

28

23

29

50

18

11

7

6

3

Fonte: SIGER/Polícia Rodoviária federal. Elaboração do autor.

Conforme tabela acima, fica claro que o número de acidentes em
condições meteorológicas desfavoráveis teve uma queda brusca a partir da
implantação do controlador redutor de velocidade instalado no Km 140+480,
um dos parâmetros utilizado foi acidentes 500 metros antes e depois do
referido controlador. Tais dados por si só demonstram a redução dos acidentes,
mas cabe salientar que houve uma redução de 70% no número de acidentes
antes e depois do citado controlador.
Dados mostram que a principal causa de acidentes é o fator humano
aliado ao excesso de velocidade, de acordo com a tabela 4 (pag.23), tomandose como base as Rodovias federais do Brasil dos anos de 2012 à 2016,
constata-se que grande maioria dos acidentes estão diretamente ligados a
problemas com os condutores, ou seja, o único fator causador de acidente que
não está ligado diretamente ao condutor é o defeito na via.
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Tabela 4 - Quantidade de acidentes em Rodovias federais de 2012 à 2016
Causa Acidente

Quantidade de Acidentes

Defeito mecânico em veículo

31.729

Defeito na via

11.253

Desobediência à sinalização

34.911

Dormindo

22.079

Falta de atenção

242.479

Ingestão de álcool

35.597

Não guardar distância de segurança

77.749

Outras

186.478

Ultrapassagem indevida

18.177

Velocidade incompatível
79.851
Fonte: SIGER/Polícia Rodoviária Federal. Elaboração do autor.

Sendo assim, será demonstrado que um dos meios mais eficazes para
reduzir o número de acidentes com feridos e mortos é a fiscalização eletrônica
através dos controladores de velocidade.
Wilson et al. (2010) e demais autores afirmam que as intervenções
destinadas a reduzir a velocidade do tráfego são consideradas essenciais para
a prevenção de acidentes de trânsito terrestre. Dentre essas, podemos elencar
a instalação de radares de controle da velocidade.

2.4 Conceito e tipos de controladores de velocidade

Quanto ao conceito e tipos de controladores de velocidade, a
Resolução 396/2011 do CONTRAN obedecendo uma padronização, assim
define:
Art.1° A medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos
automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias públicas
deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que
registre ou indique a velocidade medida, com ou sem dispositivo
registrador de imagem dos seguintes tipos:
I - Fixo: medidor de velocidade com registro de imagens instalado em
local definido e em caráter permanente;
II - Estático: medidor de velocidade com registro de imagens instalado
em veículo parado ou em suporte apropriado;
III - Móvel: medidor de velocidade instalado em veículo em
movimento, procedendo a medição ao longo da via;
IV - Portátil: medidor de velocidade direcionado manualmente para o
veículo alvo.
§ 1º Para fins desta Resolução, serão adotadas as seguintes
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definições:
a) medidor de velocidade: instrumento ou equipamento destinado à
edição de velocidade de veículos.
b) controlador eletrônico de velocidade: medidor de velocidade
destinado a fiscalizar o limite máximo regulamentado para a via ou
trecho por meio de sinalização (placa R-19) ou, na sua ausência,
pelos limites definidos no art. 61 do CTB;
c) redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica):
medidor de velocidade, do tipo fixo, com dispositivo registrador de
imagem, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade em
trechos considerados críticos, cujo limite é diferenciado do limite
máximo regulamentado para a via ou trecho em um ponto específico
indicado por meio de sinalização (placa R-19).

Para um melhor entendimento sobre a diferença entre controlador de
velocidade e redutor de velocidade, ressalta-se que, o primeiro tem por objetivo
fiscalizar o limite máximo de velocidade, ou seja, numa via em que a velocidade máxima é 100 km/h a instalação do equipamento visa disciplinar e punir os
excessos. Por outro lado, o redutor de velocidade é utilizado com o fim precípuo de diminuir a velocidade pontualmente, quer seja por conta de um ponto
crítico na via, ou então, quando se define a redução em um trecho específico
em decorrência de obras ou eventos.

2.4 Custo de controladores de velocidade

Para se ter conhecimento de valores sobre a instalação de um
controlador ou redutor de velocidade, buscou-se tal informação junto a Auto
Pista Litoral Sul, uma das nove concessionárias da empresa Arteris S.A (líder
mundial em gestão de rodovias), com atuação desde 2008, do trecho
conhecido como Corredor Mercosul, ou seja, é a empresa responsável pelo
trecho em estudo na BR 101 do Km 110 ao Km 170, foi consultado a
concessionária sob valores dos equipamentos controladores de velocidade, a
qual foi repassado valores de instalação, não incluído os valores de aferição,
correios e processamentos de multa:
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Fotografia 1

Controlador redutor de velocidade tipo tótem duas faixas valor R$ 120.000,00 reais.
Fonte: Auto Pista Litoral Sul (APLS)

Fotografia 2

Controlador redutor de velocidade tipo pórtico para três faixas R$ 250.000,00
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3 RESULTADOS DE PESQUISA

Concordante com o mencionado anteriormente a maioria dos acidentes
com gravidade é causada pela velocidade excessiva dos veículos envolvidos.
Conforme a variação da velocidade, a energia cinética é maior ou menor, e que
resultará ou não em vítima neste acidente, porém, quanto maior a velocidade,
mais alto o risco e a gravidade do acidente.
O presente estudo foi delimitado tomando como base a Rodovia Federal
BR 101 em SC, do KM 110 ao KM 170. Esta região tem suas características
por ser um corredor de carga que liga o sul com as demais regiões do Brasil e
também rota de turismo que liga a capital Florianópolis com as demais cidades
da região norte de SC, como Balneário de Camboriú, Porto Belo, Itapema, Itajaí
e outras. Há muitas entradas e saídas neste trecho pesquisado pois a citada
rodovia passa por entre estas cidades, o fluxo de veículos é intenso nos
principais horários, causando formação de filas e lentidão em toda sua
extensão (mapa 1).

Mapa 1 – Rodovia BR 101 SC (Km 110 – Km 170)

Fonte: Google Maps (2017).

Vários acidentes ocorrem todos os dias, entretanto foi verificado que
após a instalação de controladores de velocidade fixos em alguns pontos deste
trecho houve a redução da quantidade ou gravidade destes acidentes. Apesar
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da grande maioria dos controladores serem fixos do tipo totem (Fotografia 1) e
estarem situados nas vias paralelas marginais a via principal (BR 101), foi
instalado um controlador de velocidade como uma lombada eletrônica ( tipo
pórtico) no Km 140+480 no sentido sul da rodovia, e que tal lombada obteve
grandes resultados na redução de acidentes naquele local, principalmente os
acidentes com vítima, conforme tabela 5.
Fotografia 3 – Lombada eletrônica tipo totem (BR 101 Km 116+500)

Fotografia 4 – Lombada eletrônica tipo pórtico (BR 101 Km 140+480)

Fonte: acervo do autor

A fotografia 2 mostra o equipamento citado, este foi instalado entre os
anos de 2012 e 2013, sendo bastante visível, sob a forma de pórtico e com
luzes que piscam. Todas as faixas são fiscalizadas e durante a noite o sistema
utiliza flash infravermelho. Por anteceder um longo trecho sinuoso em declive é
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o equipamento melhor recomendado de acordo com estudos anteriores.
Após acompanhar toda a trajetória desde a implantação desta lombada e
analisando os dados fornecidos através da Polícia Rodoviária Federal (Siger) 2
com circunscrição sobre a via, fica evidenciado a eficiência de controladores de
velocidade na redução de acidentes, principalmente na redução da gravidade
dos mesmos.
Tabela 5 - Acidentes do ano 2007 à 2016
Ano
Qtd. Ocorrência
Qtd. Feridos
Graves
Qtd. Feridos Leves
Qtd. Mortos

2007
114

2008 2009
134
140

2010
206

2011
204

2012
110

2013
108

2014
92

2015
77

2016
55

10

8

7

10

15

13

14

8

10

2

76

68

72

104

108

45

39

36

42

42

3

3

3

1

3

1

0

0

2

0

Fonte: Banco de dados da Polícia Rodoviária Federal (Siger 2017) 7.
Elaboração do Autor.

Conforme dados da tabela acima, foi efetuado o levantamento dos
acidentes ocorridos entre os anos de 2007 à 2016 na BR 101 do Km 138 ao
Km 142 no sentido norte-sul da rodovia, pois é o sentido a qual está localizado
a lombada eletrônica. Foram analisados somente acidentes com comunicação
fechada no Sistema BR Brasil da Polícia Rodoviária Federal que começou a
operar em 2007, descartando-se qualquer outra ocorrência do tipo declarações
de acidentes de trânsito. Portanto, é evidente a redução da quantidade de
acidentes no mesmo trecho antes e após a instalação do controlador de
velocidade, visto que, no ano de 2010 ocorreu 206 ocorrências de acidentes, o
maior pico de acidentes desde 2007, sendo que em 2016 3 foi obtido o menor
número de ocorrências de acidentes 55, uma redução de aproximadamente
73%, conforme tabela 3 (dados fornecidos pela Polícia Rodoviária federal).
Através do controle de velocidade não somente reduziu a quantidade de
acidentes e vítimas com ferimentos graves, mas também zerou nos anos de
2013, 2014 e 2016 os mortos naquele local. O fato de ter aumentado
novamente o número de feridos tem como principal fator a velocidade que
alguns condutores imprimem após passar o ponto de fiscalização da lombada
eletrônica persistindo na desobediência a sinalização (gráfico 1).
2
3

Siger – Sistema de Informações Gerenciais da Polícia Rodoviária Federal
Ano em que o Sistema BR Brasil deu lugar ao novo sistema de acidentes da PRF.
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Gráfico 1 – Acidentes do ano de 2007 á 2016

Fonte: Banco de dados da Polícia Rodoviária Federal (Siger 2017).
Elaboração do Autor.

Os dados obtidos confirmam o desrespeito por parte dos condutores à
regulamentação de velocidade da via e para o local, visto que a quantidade de
acidentes com feridos com lesões leves permaneceu estável nos últimos 4
anos.

3.1 Proposição para redução de acidentes de trânsito através de
controladores de velocidade nos viadutos

Por meio da pesquisa de campo do referente trabalho, constatou-se que
há possibilidades da redução de acidentes de trânsito ou sua gravidade com a
implantação de controladores de velocidade do tipo pórtico, bandeira ou totem
quando na passagem sobre os viadutos. Conforme o enunciado anterior, a
região em estudo possui grande fluxo de veículos nos principais horários e
datas festivas. A formação de filas sobre os viadutos da região (interseção de
níveis) é inevitável, ocorrendo paradas de súbito inopinadas, onde acidentes do
tipo colisões traseiras e engavetamentos são frequentes e com grandes índices
de gravidade, conforme tabela 3.
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Tabela 6 - Acidentes 2007 á 2016 entre os Km 137 e Km 138
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ano
Qtd. Ocorrência
35
44
51
34
62
82
67
54
46
Qtd. Mortos
2
1
3
0
1
0
0
2
2
Qtd. Feridos Graves
4
6
9
1
2
6
3
2
10
Qtd. Feridos Leves
19
24
22
17
28
27
25
20
27
Fonte: Banco de dados da Polícia Rodoviária Federal (Siger 2017) 7.
Elaboração do Autor.

2016
26
1
4
21

Tomou-se como objeto de estudo e análise o viaduto ou interseção em
dois níveis do Km 137+400, onde num período de 10 anos (2007 à 2016) foi
alvo de 501 acidentes, sendo que 230 pessoas foram vítimas com lesões leves,
47 com lesões graves e 12 mortos. Demais fotografias dos viadutos encontramse no apêndice A.
Fotografia 5 – Viaduto Km 137+400 (Interseção em 2 níveis)

Fonte: acervo do autor

A configuração da via no local é uma reta, este viaduto está localizado
no centro da mesma, veículos tendem a desenvolver altas velocidades neste
trecho, e quando há paradas de súbito do lado oposto do viaduto, o condutor
não consegue visualizar o ocorrido posterior, sendo surpreendido por uma
barreira de veículos a sua frente, e que não conseguindo frear em tempo acaba
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ocasionando colisões com gravidade ou não de acordo com sua velocidade no
momento.
Conforme os dados apresentados referentes ao controlador de
velocidade do Km 140+480 da BR 101, ficou evidenciado que ao se
implantar/instalar controladores de velocidade nas proximidades dos viadutos,
se obterá a redução do número de acidentes ou sua gravidade, pois quanto
menor a velocidade ao se visualizar pontos de parada à frente, mais tempo de
reação terá o condutor ou menor será o impacto entre os envolvidos.
Mudanças no projeto viário envolvem altos custos e tempo, a instalação de
controladores de velocidade é um projeto de custo mais baixo, porém não irá
resolver por completo o problema aqui exposto.
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4 CONCLUSÕES

O trabalho executado consistiu em provar que a utilização de
controladores de velocidade reduz o índice de acidentes. Foi tomado como
delimitação de estudos o trecho na rodovia BR 101 do Km 110 ao Km 170 em
SC, o controlador de velocidade utilizado como principal base foi a lombada
eletrônica tipo pórtico do Km 140+480 em Balneário de Camboriú, e o
perímetro próximo desta lombada.
De posse das informações adquiridas de órgãos, do banco de dados da
Polícia Rodoviária Federal e pesquisa de campo in loco, os dados apurados
serviram para garantir a veracidade das informações das conclusões que
segue:
Durante o período pós instalação do controlador, ou seja, posterior ao
ano de 2012, foi efetuado o acompanhamento do comportamento dos
condutores que transitavam entre os Km 138 e 142 da BR 101 no sentido
norte-sul. Foi evidente a mudança de comportamento dos condutores antes,
durante e depois da instalação do controlador de velocidade do Km 140+480. O
local foi sinalizado e preparado para receber tal controlador de velocidade,
vindo a auxiliar e informar os condutores sobre a configuração da via e perigo
em relação a desobediência da velocidade estabelecida.
Após a instalação do controlador de velocidade, o índice de acidentes
reduziu em 73% (Siger da Polícia Rodoviária Federal), número este
surpreendente pela simples colocação de um equipamento fiscalizador. O
número de pessoas feridas gravemente e mortas reduziu ou mesmo zerou em
anos posteriores.
Ao tomar como base 4 anos antes e 4 anos depois da instalação do
equipamento controlador, obteve-se os seguintes parâmetros: foram 660
ocorrências antes e 332 depois, 45 pessoas feridas gravemente antes e 34
após, 329 vítimas sofreram lesões de natureza leve contra 159 depois e
surpreendentes 8 vítimas perderam a vida antes e 2 após, conforme tabela 3
(dados fornecidos pela Polícia Rodoviária federal através do sistema SIGER).
Tais números por si só expressam e justificam tal equipamento naquele local.
Para esta pesquisa que engloba o estudo do controle da velocidade na
redução de acidentes, os controladores atualmente instalados se mostraram

34

altamente eficientes e de total confiança, portanto, a proposição para conclusão
desta pesquisa é que tais equipamentos sejam instalados também nos demais
locais com elevado índice de acidentes, tal qual foi enunciado acima, a
exemplo e nos viadutos do trecho pesquisado.
Conclui-se ainda que a existência e implantação de outros equipamentos
de controle de velocidade são fundamentais para a redução dos acidentes ou
sua gravidade, pois reduzir a velocidade é a primeira atitude a se tomar na
tentativa de se evitar acidentes. A velocidade é o grande fator de risco de
acidentes de trânsito. Além disso, determina em proporção direta, a gravidade
das ocorrências.
Concomitante a implantação de controladores de velocidade, tem que
haver por parte do condutor uma direção defensiva, de modo a evitar
acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e condições adversas do
trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente.
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APÊNDICE A – VIADUTOS E LOMBADAS ELETRÔNICAS DO TRECHO EM
ESTUDO

Fotografia do viaduto do Km 117+200

Fotografia da lombada eletrônica do tipo
totem do Km 116+500 (via lateral)

Fonte: acervo do autor

Fonte: acervo do autor

Fotografia do viaduto do Km 123

Fotografia do viaduto do Km 133

Fonte: acervo do autor

Fonte: acervo do autor

Fotografia do viaduto do Km 137+400

Fotografia da lombada eletrônica do tipo
pórtico do Km 140+480

Fonte: acervo do autor

Fonte: acervo do autor

