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1 INTRODUÇÃO 

 

  São Paulo é a maior cidade do Brasil e a 6º maior do mundo. Em sua região 

metropolitana, conta atualmente com uma população aproximada de 20,3 milhões de 

habitantes e área em torno de 8000 km². Assim como outras grandes metrópoles, possui alta 

demanda de deslocamentos origem-destino e, por diversas questões, um número elevado de 

acidentes no trânsito. 

Um estudo realizado em 178 países no ano de 2009 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) incentivou que a Assembleia-Geral das Nações Unidas publicasse, em 2010, 

uma resolução que define o período de 2011 a 2020 como a “Década de ações para a 

segurança no trânsito”. 

Neste estudo, a OMS contabilizou 1,3 milhão de óbitos causados por acidentes de 

trânsito, enquanto o número de acidentes não letais com sequelas atingiu a marca de 

aproximadamente 50 milhões de vítimas. 

Não à toa, este número aponta que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes na 

faixa etária entre 15 e 29 anos, o segundo responsável considerando crianças de 5 a 14 anos e 

o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Por dia, são perdidas aproximadamente 3 mil vidas, o que 

torna os acidentes de trânsito a oitava maior causa de mortes no mundo. O custo destes 

acidentes já ultrapassa os US$520 bilhões por ano, chegando a valores entre 1 e 3% do 

Produto Interno Bruto (PIB) de cada país. 

Caso não sejam tomadas providências, a OMS estima que em 2020 possa haver 1,9 

milhões de mortes por acidentes no trânsito (tornando-se a 5ª maior causa de óbitos em todo o 

mundo). Em 2030, o número pode chegar a 2,4 milhões.  

Os dez países com os índices mais altos de morbimortalidade1 vinculada aos acidentes 

de trânsito são responsáveis por 62% das vítimas. O Brasil aparece em quinto lugar neste 

“ranking” de fatalidades, atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. (DISTRITO 

FEDERAL, 2012).  

Por não haver uma fonte segura de informações, os números de mortes por acidentes 

de trânsito no Brasil são questionáveis. Porém em 2006, em estudo publicado pelo 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), estimou-se que o custo social dos acidentes em rodovias foi de cerca de 

                                                 
1 Incidência das doenças e/ou dos óbitos em uma população.  
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R$24,6 bilhões anuais, sendo R$8,1 bilhões nas rodovias federais e o restante nas estaduais. 

Com estes números, foi constatado que o custo médio de acidentes com feridos é de 

aproximadamente R$ 90 mil e, com vítimas, o valor ultrapassa os R$ 420 mil. 

No mesmo período, segundo levantamento realizado pelo Departamento Nacional de 

Transito (DENATRAN), foram arrecadados aproximadamente R$300 milhões para o Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) e R$290 milhões para os Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). O FUNSET é uma 

parcela responsável por apenas 5% do valor total de arrecadação de multas por todo o Brasil 

em um ano. Sabendo disso, restam R$ 6 bilhões originários de multas de infrações de trânsito, 

que deveriam ser destinados às melhorias em sinalização, fiscalização, educação, prevenção 

de acidentes e inovações na Engenharia de tráfego.  

A nova resolução publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou 

recomendações para um Plano Nacional que tenha como objetivo reduzir os níveis de 

mortalidade e lesões por acidentes de trânsito. A meta proposta é de 50% em 10 anos, por 

meio de intervenção dos governos de cada país.  

Uma das principais exigências presentes no escopo deste Plano Nacional é a 

destinação dos recursos arrecadados com multas para combater violência no trânsito, 

aumentar fiscalização, educar os transeuntes, melhorar a eficácia do atendimento de urgência 

a acidentados e desenvolvimento de segurança viária e veicular. Paralelamente a isso, deverá 

haver contribuição da sociedade, em ações de conscientização e estímulo de boas práticas. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda prevê que a situação deve piorar, por 

questões como: falta de planejamento; aumento desgovernado da frota; carência e ineficácia 

de sistema de transporte público; precariedade da infraestrutura viária; baixo nível de serviço 

das ruas e também pelo baixo investimento na segurança e modernização das vias públicas. 

Há vários meios de se mensurar os custos gerados por acidentes de trânsito nas 

cidades. O custo temporal é o tempo perdido no trânsito que poderia ser usado em outras 

atividades. O tempo de deslocamento casa-trabalho dentro da capital de São Paulo é de até 5 

minutos para 5% da população, de 6 minutos a 30 minutos para 28,4% e de 30 a 60 minutos 

para 35,5% (CENSO,2010/IBGE).  Sendo assim, mais da metade da população perde de 5 a 

10 dias por ano neste trajeto (Valéria Pero, 2013).  

“O tempo não é a única coisa que as pessoas, e notadamente os brasileiros, perdem nos 

congestionamentos. Perde-se também saúde, dinheiro e, em alguns casos, até a vida.” 
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(RUBIM, 2013, p. 56). Com isso há uma perda considerável de qualidade de vida para 

pessoas que enfrentam longos períodos de tempo para se deslocar no dia-a-dia. 

Metade da população da cidade de São Paulo usa o carro por um tempo equivalente a 

10 dias a mais, gerados pelo tempo gasto nos congestionamentos. Gerando maior quantidade 

de poluentes no ar e como consequência, maiores gastos com a saúde. 

  Segundo o Departamento Nacional de Transito (DENATRAN) (1987), 

Pontos críticos são os locais que apresentam as maiores taxas de ocorrência 

de acidentes de trânsito, baseados em índices determinados, em relação a 

outros pontos de referência. Sendo então estes, os pontos de mais alto risco, 

ou seja, aqueles que devem, prioritariamente, receber tratamentos, visando 

controlar o problema. 

 

Segundo Santos e Júnior (2002 apud MT, 2006 pg. 4-5), existem dois métodos para 

identificação dos locais críticos: numérico e matemático. Para os métodos numéricos é 

realizada a comparação entre os indicadores previamente estabelecidos por uma equipe 

técnica e os calculados para o ponto em estudo, os indicadores mais utilizados por este 

método são a Técnica do Índice de Acidentes e a Técnica da Taxa de Severidade. Enquanto 

nos métodos estatísticos determinam-se os locais com riscos de acidentes superiores ao 

esperado ou estimado através de modelos matemáticos probabilístico.  

 
 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar diferentes propostas para a diminuição de acidentes em pontos críticos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Propor melhoria para os casos selecionados e identificar a viabilidade na infraestrutura 

viária ou na sinalização da via. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Este é um trabalho que reflete e busca soluções para os problemas da 

morbimortalidade vinculada a acidente de transito em pontos críticos. O tema em questão foi 

escolhido devido ao grande índice de fatalidade que acontece mundialmente. 

A pesquisa será realizada mediante ao levantamento de dados concisos de fontes de 

especialistas no assunto. Tendo as devidas informações coletadas, criaremos soluções para 

que ocorra uma diminuição total ou parcial. 

A pesquisa terá início pela análise dos índices de acidentes e taxas de severidade para 

selecionar os pontos críticos a serem estudados. Subsequentemente com base de serviços 

anteriores faremos o levantamento financeiro e a viabilização em relação a produção por 

pessoa. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho se desenvolverá com base em pesquisas bibliográficas, documentais e 

numéricas. 

A pesquisa teórica será efetuada através da leitura e revisão bibliográfica sobre 

soluções urbanísticas em relação a acidentes viários, identificação de pontos críticos de 

acidentes, ética e valor da vida. Assim será proposta uma possível solução de melhoria para o 

ponto crítico selecionado.  

A pesquisa pratica será realizada através seleção do ponto crítico por meio de 

georeferenciamento, cálculo dos índices de acidentes e taxa de severidade dos mesmos. Com 

base na pesquisa teórica será levantado o quantitativo a ser investido para a diminuição do 

índice de acidentes neste ponto. A partir destes dados será analisada a viabilidade da execução 

da solução proposta, comparando-se o valor da perda de produção por pessoa com o 

investimento necessário. Caso seja financeiramente inviável, será proposta uma solução mais 

econômica a partir de melhorias da sinalização vertical e/ou horizontal. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho será estruturado em cinco seções, a seção 1 será composta pela 

Introdução, que é subdividida em: texto de apresentação do tema, objetivos gerais e 

específicos, justificativa e metodologia. 

 A seção 2 apresentará a definição do período de estudo, identificação e 

classificação dos locais com maior número de acidentes, o cálculo do índice médio de 

acidentes e a taxa de severidade dos mesmos. A partir destes dados será realizado o 

georreferenciamento dos dados para identificação da zona que contém os pontos críticos a 

serem estudados.  

 A seção 3 contemplará a revisão bibliográfica de soluções utilizadas em pontos 

críticos fisicamente semelhantes, cálculo do custo médio da solução proposta e da perda de 

produtividade por pessoa nos pontos críticos selecionados. 

 A seção 4 analisará a viabilidade da execução da solução proposta através do 

comparativo entre o valor da perda de produção por pessoa e o custo médio da solução 

escolhida.  

 A seção 5 irá expor as conclusões obtidas no trabalho e citará algumas 

recomendações para o ponto crítico analisado.
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1.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

 
22/ago 29/ago 05/set 12/set 19/set 26/set 03/out 10/out 17/out 24/out 31/out 07/nov 14/nov 21/nov 28/nov 

Seção 1 - Revisão do Projeto X X X X 
           

Ampliação das Referências X X X X X X X X 
       

Seção 2 - Pesquisa prática 
 

X X X X X X X X 
      

2.1 Definição do período de estudo  X X X            

2.2 Identificação e classificação dos 

pontos 
  X X X X          

2.3 Cálculos e georreferenciamento    X X X          

2.3.1 Índice médio de acidentes 
  

  X X X 
        

2.3.2 Taxa de severidade 
  

  X X X 
        

2.3.3 Georreferenciamento 
    

X X X X 
       

2.3.4 Definição dos pontos críticos 
     

X X X X 
      

Seção 3  - Estudo de caso 
     

X X X X X X 
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3.1 Cálculo da perda de produção 

por pessoa      
X X X X 

      

3.2 Revisão bibliográfica de pontos 

fisicamente semelhantes      
X X X X X 

     

3.3 Cálculo do custo médio da 

solução escolhida 
       X X X X     

Seção 4 - Análise dos resultados          X X X    

4.2 Comparativo e viabilidade da 

proposta           
X X 

   

Seção 5 - Conclusão 
          

X X X 
  

Revisão final 
            

X X 
 

Entrega final 
              

X 

Encontros quinzenais com o 

orientador 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) mortes por acidentes de trânsito 

representa um dos maiores índices no mundo. Mais de três mil  pessoas morrem diariamente, 

ou seja, aproximadamente 1,24 milhões de pessoas por ano. 

Os países com maior índice de fatalidade são Índia, China, Estados Unidos da América, 

Rússia e Brasil. (DISTRITO FEDERAL, 2012). Apesar dos altos índices de morte a cada 100 mil 

habitantes (conforme Figura 1), os países da África estão longe de ocuparem as primeiras posições 

quando comparados aos demais.  

FIGURA 1: Taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes 

 

Fonte: OMS (Órgão Mundial de Saúde) 

 No município de São Paulo ocorreram 23.547 acidentes no ano de 2014 dos quais 

5% foram fatais. Destes, mais de 1.100 podemos classificar em atropelamentos, colisões, 

choques e outros, representando respectivamente 45%, 28.3%, 15.8% e 10.9%. (CET, 2014). 

As principais causas de acidentes são excesso de velocidade, embriaguez ao volante, 

ultrapassagens perigosas, desatenção e ineficiência de sinalização conforme ilustrado pela 

Figura 2: 
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 Segundo a Norma Técnica Brasileira de Pesquisa de acidentes de trânsito - 

Terminologia (NBR 10697/1989), que contempla todos os tipos de acidentes de trânsito, com 

exceção de colisões com ciclistas, a definição dos acidentes estudados na pesquisa executada 

pela Companhia de Engenharia de Trafego (CET) são: 

a) Atropelamento: “Acidente em que pedestre(s) ou animal(is) sofrem o impacto de um 

veículo, estando pelo menos uma das partes em movimento”; 

b) Choque: “Acidente em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo ou 

móvel, mas sem movimento”; 

c) Colisão: “Acidente em que um veículo em movimento sofre o impacto de outro 

veículo, também em movimento”. Podendo ser frontal ou traseira. 

 A probabilidade de ocorrerem acidentes de trânsito aumenta conforme aumento 

da frota de veículos em circulação na cidade.  

 Naturalmente, o ser humano tem um anseio por novidades e bens materiais. Com 

os automóveis não é diferente. Com a valorização dada ao automóvel como meio de 

circulação e transporte ao longo do século XX, esta máquina tornou-se a responsável por mais 

de 90% do transporte de passageiros no Brasil, seja interurbano ou intraurbano, uma vez que 

apenas em algumas poucas capitais existem serviços de transporte de passageiros por meio de 

trens e metrôs, como exemplo: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Belo 

Horizonte. (DE OLIVEIRA, 2014.). 

 A opção pelo rodoviário também esteve e está, menos intensa, assentada em dois 

fatores principais; um de ordem política, outro de ordem econômica.” O fator político refere-

se à vinculação entre modernidade associada ao transporte rodoviário e de atraso ao 

ferroviário. [...]. Já em relação ao fator econômico é possível afirmar que relacionado com 

essa questão estava à falta de recursos do Estado para realizar a modernização e expansão do 
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transporte ferroviário, em meados do século XX, que carecia de adequação às novas 

tecnologias. (BARAT, 1978).  

 Como consequência negativa, priorizou-se o rodoviarismo que recebeu incentivos 

políticos para que as montadoras estrangeiras instalassem unidades no Brasil, principalmente 

no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960), como exemplos a Ford, Volkswagen e a 

Chevrolet. (DE OLIVEIRA, 2014.). 

 As montadoras, por meio de seus departamentos de marketing, conseguem criar 

uma imagem distorcida e necessária dos automóveis particulares. Aliando isto à excessiva 

produção petrolífera do século XX, criou-se um vício no consumo de automóveis. Nos dias de 

hoje é possível realizar financiamentos e  parcelamentos, e com isso, grande parte da 

população pode ter seu próprio veículo.  

 Com os longos deslocamentos casa-trabalho (originados pela expansão 

significativa do município e não acompanhado pelo sistema de infraestrutura viária e de 

transportes públicos), a frota de veículos aumenta gradativamente a cada ano. 

Segundo o levantamento estatístico anual do Departamento Nacional de Transito 

(DENATRAN), que leva em consideração automóvel, bonde caminhão, caminhão trator, 

caminhonete, camioneta, chassi plataf, ciclomotor, micro-onibus, motocicleta, motoneta, 

ônibus, quadrículos, reboque, semirreboque, side-car, trator estel, trator rodas, triciclo, 

utilitário e outros, o número de veículos automotores vem aumentando, conforme pode ser 

analisado na tabela 1: 

 

TABELA 1 - Total de veículos no município de São Paulo 

LEVANTAMENTO DENATRAN  TOTAL DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

ANO QUANTIDADE 

2013 7.010.508 

2014 7.323.775 

2015 7.590.181 

2016 7.712.293 

Dados referentes ao mês de Dezembro, com exceção ao ano de 2016, cujo número apontado é do mês de Junho. 

Fonte: DENATRAN 
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O número de veículos registrados no município de São Paulo cresce anualmente. 

Segundo a CET (2014) existem mais de 6,5 milhões de automóveis (82,7%), mais de 1 milhão 

de motocicletas (13,2%), cerca de 80 mil ônibus (1%), aproximadamente 150 mil caminhões 

(1,9%) e 90 mil de diversos tipos (1,2%), totalizando 7.887.789 veículos registrados. 

Com o aumento da frota, elevam-se também os números de acidentes. As vias passam 

a se comportar de maneira saturada, ou seja, com pouca fluidez e ocupação limite de sua 

capacidade, interferindo diretamente em seu nível de serviço e, consequentemente, em sua 

segurança. 

Existem quatro grandes fatores que podem influenciar nos acidentes de transito: o 

fator humano que engloba a educação no transito além das condições físicas, psicológicas e 

capacidade de julgamento do motorista; o fator veículo, que engloba as condições e 

conservação dos veículos e dos equipamentos integrados nele; o fator via, que engloba as 

condições da via, como sua geometria e sinalização (este fator é onde a engenharia consegue 

ter sua maior influência); e, por fim, o fator ambiental, que engloba as condições do tempo, 

visibilidade e aspectos do uso e ocupação do solo.(BRANDÃO,2007) 

Em relação aos condutores há alguns aspectos relevantes, como por exemplo, ter 

consciência da utilização correta dos equipamentos de segurança e respeitar as regras de 

trânsito como o limite de velocidade e lei seca. Seguindo esses aspectos, o condutor contribui 

para a redução do risco dos acidentes. Segundo o programa Visão Zero até mesmo os 

condutores mais experientes estão sujeitos ao erro e isso deve ser levado em consideração 

para estruturar um sistema de tráfego. (RAIA JUNIOR; SANTOS, 2005).  

Mesmo com o aprimoramento de novas tecnologias voltadas a segurança, as pessoas 

não podem contar 100% com os sistemas de proteção dos veículos, pois muitos dos acidentes 

acontecem em velocidades extremamente altas, que impossibilitam o próprio veículo de 

absorver as forças do impacto as quais os ocupantes estão sujeitos, são essas as forças que 

podem levar à morte ou lesões graves. (RAIA JUNIOR, 2009).  

Pode-se observar a influência do fator humano no grande número de acidentes a partir 

do último relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (2015), no qual 

foram identificados os cinco principais fatores de risco nos acidentes de trânsito: excesso de 

velocidade, condução sob efeito de álcool, não utilização de capacetes pelos motociclistas, 

não uso de cintos de segurança e de sistemas de retenção de crianças. Tais dados justificam as 

alterações realizadas nos últimos três anos nas leis referentes a no mínimo um destes fatores 
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em aproximadamente dezessete países e que tiveram reduções significativas no número dos 

acidentes.  

Existem locais onde há maior concentração de acidentes, chamados de pontos críticos. 

Segundo Teodoro, Alcantara e Barbosa (2014 apud ministério dos transportes 2002), locais ou 

pontos críticos são trechos ou interseções que apresentam maior ocorrência de acidentes 

quando comparados a outros trechos ou interseções e podem ser identificados através de três 

métodos: estatístico, técnica de conflitos e numérico.  

Nestes pontos críticos, são realizados estudos quantitativos e qualitativos classificando 

acidentes por periculosidade, tipo e taxa de severidade. A partir do resultado obtido, são 

propostas alternativas, desde reeducar os condutores e transeuntes, até modificações físicas e 

na legislação do sistema viário. 

As campanhas educacionais de segurança ao transito são algumas das ações 

preventivas que podem ser tomadas. Em 2005 o Departamento Nacional de Transito 

(DENATRAN) iniciou as campanhas de radio e televisão. A Companhia de Engenharia de 

Trafego (CET) possui o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET), que 

ministra palestras gratuitas educacionais, tanto na área infantil quanto para terceira idade, 

além de atender pessoas com deficiência. 

A manutenção das vias é uma das formas de diminuição de acidentes. A Secretaria de 

Coordenação das Subprefeituras (SMSP) possui a operação tapa-buraco que faz a manutenção 

na capital de São Paulo e o recapeamento é feito pela Superintendência das Usinas de Asfalto 

(SPUA). Em julho de 2016 a SMSP priorizou somente a uma fração do total (17.000 km) e 

desde o começo do ano foram gastos R$ 54,37 milhões de reais e o SPUA teve um gasto de 

R$ 265,72 milhões (PALHETA,2016) 

O desenvolvimento de leis e métodos de fiscalização são outras maneiras de prevenir 

acidentes. Segundo o Departamento Estadual de Transito (DETRAN), o número de acidentes 

com morte foi reduzido pela metade desde 1995 a 2014. Na Figura 3 podemos verificar a 

relação das medidas de prevenção com o número de acidentes de transito com morte. 

Figura 3: Linha do Tempo das providências tomadas pelo governo para diminuir o número 

de acidentes. 
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Em 2015 o município de São Paulo adotou a redução da velocidade máxima como 

alternativa para redução de acidentes. A Secretaria de Comunicação do Município de São 

Paulo, com apoio da prefeitura diz que, em 2016 São Paulo caiu da 7ª posição para 58ª no 

Tomtom Trafic Index, analisando somente as cidades com mais de 800 mil habitantes. 

(Prefeitura de São Paulo, 2016).  

Segundo a Prefeitura de São Paulo (2016 apud CET, 2016), de 2014 para 2015 ocorreu 

uma queda de 20.6% em acidentes de transito. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

possui uma meta de 6 mortes a cada 100 mil habitantes, hoje na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) a relação chega a 19.40, e a relação do pais é de 23.40. As vitimas mais 

vulneráveis a ferimentos ou fatalidades são os pedestres e os ciclistas. Segundo Companhia de 

Engenharia de Trafego (CET) (2014) 28.618 vítimas que sofreram pelos acidentes de transito 

22,7% são os pedestres e 2,3% são ciclistas. Sendo assim possível verificar a necessidade de 

uma melhoria significativa a fim de alcançar os padrões desejados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU).  

A resolução ONU nº2, de 2009 - Década de Ação para Redução de Acidentes e 

Segurança Viária para a Década 2011-2020 teve seu texto produzido por entidades 
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governamentais e não governamentais. As recomendações da Organização das Nações Unidas 

(ONU) apresentadas para um Plano Nacional visam de curto em longo prazo, reduzir a 

morbimortalidade e lesões vinculadas a acidentes de trânsito, tendo como meta a diminuição 

proposta de 50% em 10 anos.  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2016), estima-se 

que os gastos totais com acidentes de transportes terrestres (ATT) sejam cerca de R$ 50 

bilhões de reais ao ano, representando aproximadamente 3% do PIB do país. Segundo o 

Sistema Único de Saúde (SUS) (2015), no ano de 2013 foram gastos aproximadamente R$ 

230 milhões de reais em internações causadas por ATT's, um aumento de quase 50% quando 

comparado com o valor gasto no ano de 2008.  
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