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Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser 
uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência. 

Albert Einstein 



RESUMO 

Dispositivos de interseção são fatores de grande importância na Engenharia Viária, tanto em 

termos de segurança, como de capacidade de tráfego. Interseções em nível geram resultados 

muito satisfatórios, em termos de segurança, em vias com pouco tráfego. Com o aumento do 

volume de tráfego, faz-se necessário a aplicação de limites de utilização destes dispositivos, 

que são discutidos em inúmeros artigos e normas. Análises estatísticas e modelos de previsão 

de acidentes, baseados em características da via, tentam melhor definir estes limites, visando 

uma maior segurança viária. Deve-se, também, analisar situações nas quais são necessários 

tipos de interseção acima do mínimo estabelecido por norma. O presente estudo pretende 

comparar dados estatísticos de acidentes com limites aceitáveis determinados por norma, 

buscando definir faixas de aplicação dos diferentes tipos de interseção em nível, bem como 

analisar causas e medidas mitigadoras de acidentes rodoviários. Os resultados mostram 

divergências nos valores de fluxo, provavelmente por falha amostral. Também comprovaram 

que a canalização de tráfego diminui a aleatoriedade dos acidentes, que, normalmente, é 

função das decisões dos usuários. Por último, os resultados mostraram que os valores de 

acidentes estimados por norma diferem dos obtidos na prática, sendo necessária uma análise 

da situação a ser projetada, além do que é estabelecido em norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Interseções em Nível. Projeto Geométrico. Segurança Viária. 
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1 INTRODUÇÃO  

Interseções em nível são grandes pontos de conflito em rodovias, que podem gerar grande 

quantidade de acidentes e, também, os mais graves. Interseções com grande fluxo de veículos 

deveriam ser tratadas em dois ou mais níveis, o que garantiria maior segurança e fluidez ao 

tráfego. Entretanto, no Brasil, as interseções em nível ainda são largamente utilizadas, tendo 

em vista seu menor custo e maior rapidez na execução da obra.  

Isso não significa que uma solução em nível seja ruim. Os dispositivos de interseção podem 

ser usados para antecipar a tomada de decisão do usuário, através de ilhas canalizadoras, 

reduzindo sua imprevisibilidade, induzindo o condutor, por exemplo, à redução da 

velocidade, aumentando da distância e ângulo de visão. Um correto uso destes dispositivos 

pode proporcionar um maior tempo de reação ao usuário, uma melhor organização do tráfego 

e uma redução na transgressão por parte do condutor, fazendo com que o trajeto mais correto 

seja também o mais fácil. 

Devido a essa grande utilização de soluções em nível para interseções, este trabalho procura 

analisar os limites de aceitação e características de acidentes desses dispositivos, buscando 

verificar como esses podem ser usados a favor da segurança viária, reduzindo a probabilidade 

de acidentes e de sua gravidade. 

Para isso, o trabalho foi dividido em quatro capítulos. O presente capítulo, introdução, tem 

como objetivo apresentar o tema abordado. As diretrizes da pesquisa são expostas no capítulo 

2. O capítulo 3, interseções em nível, é fruto de revisão bibliográfica, tendo o objetivo de 

definir conceitos e critérios necessários para a realização do trabalho. Na sequência, o capítulo 

4 descreve os procedimentos adotados, bem como seus resultados. No capítulo 5, esses 

resultados são analisados, caracterizando os acidentes em cada tipo de interseção. Por fim, no 

capítulo 6, é feita uma abordagem geral, ressaltando-se os pontos importantes do trabalho e 

como os resultados podem ser utilizados na prática. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA  

As diretrizes da pesquisa para o desenvolvimento do trabalho são apresentadas a seguir. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa deste trabalho é: como a escolha dos dispositivos de interseção pode 

auxiliar na redução de acidentes em rodovias de pista simples? 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos do trabalho estão classificados em principal e secundários e são apresentados nos 

próximos itens. 

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é a avaliação de cada dispositivo de interseção em função 

do tráfego, nas rodovias de pista simples, visando a redução de acidentes. 

2.2.2 Objetivos secundários 

Os objetivos secundários deste trabalho são a análise da geometria e função dos dispositivos 

de interseção e sua relação com a frequência e gravidade de acidentes. 

2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que os modelos de projeto geométricos analisados 

representam perfeitamente a geometria dos dispositivos existentes. 
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2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a análise de dispositivos padrão para interseções em nível de rodovias 

de pista simples. 

2.5 LIMITAÇÕES 

O trabalho limita-se a análise de interseções em trechos administrados pela Concessionária 

Univias, fonte dos dados utilizados. Os dados de fluxos são oriundos das praças de pedágio da 

Concessionária, referentes apenas à via principal (para uma correta análise são necessários 

dados de todos os fluxos). A empresa forneceu apenas dois anos de dados de acidentes, o que 

diminui a precisão das análises. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho será realizado através das etapas apresentadas a seguir que estão representadas na 

figura 1: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) coleta de dados; 

c) comparação de dispositivos; 

d) análise dos resultados; 

e) considerações finais. 

 
A pesquisa bibliográfica desenvolveu-se com o intuito de buscar maiores informações a 

respeito do assunto estudado, técnicas já utilizadas em situações similares, ferramentas 

estatísticas, para uma análise consistente dos dados obtidos. A pesquisa serviu como 

embasamento para o trabalho e está ligada a todas as suas demais etapas. 

A coleta de dados, de acidentes, de interseções bem como de VDM (volume diário médio), 

foram realizada na sequência, servindo de base para realização do trabalho. Estes dados foram 

cedidos pela Concessionária Univias. 
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O passo seguinte foi a comparação de dispositivos com o auxilio de ferramentas estatísticas. 

Foram utilizados dados referentes a volume e tipo de tráfego, assim como os dados de 

acidentes. 

Figura 1 – Representação esquemática das etapas do trabalho 

 
(fonte: elaborado pelo autor)  

Segue-se para a análise dos resultados buscando uma verificação do comportamento de cada 

dispositivo em relação a acidentes. Nas considerações finais, foram determinadas 

recomendações sobre os dispositivos, baseados nos resultados obtidos. 
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3 INTERSEÇÕES EM NÍVEL 

Uma interseção é definida como sendo a área onde ocorre o cruzamento de fluxos 

provenientes de duas ou mais vias, incluindo-se todo e qualquer dispositivo utilizado para fins 

de organização de tráfego. As interseções podem ser classificadas, segundo o DNIT, em 

Interseções em Nível ou em Níveis Diferentes, de acordo com o plano em que ocorre o 

cruzamento. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2005, p. 39). 

Uma interseção em nível representa uma interrupção na rodovia, o que é contrário ao conceito 

de via de fluxo contínuo e a altas velocidades. Essa descontinuidade cria um ponto de alta 

periculosidade, no qual veículos percorrendo o fluxo principal, em alta velocidade, dividem 

espaço com outros em baixa velocidade, que manobram na interseção de alguma forma: 

cruzando a via principal ou convergindo de uma via para a outra (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1998, p. 40). 

Nas proximidades das interseções deve-se ter um cuidado especial com outros fatores que 

podem aumentar o risco de acidentes, como curvas horizontais e verticais acentuadas, 

vegetação espessa, edificações que afetem a visibilidade, ou qualquer característica que, por si 

só, represente uma ameaça a segurança viária. Caso algum desses problemas seja detectado 

em uma interseção existente, o DNIT (antigo DNER), na impossibilidade de prover uma 

solução geral, recomenda (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 

RODAGEM, 1998, p. 42): 

[...] algumas intervenções mais simples, como: 

a) melhorar a visibilidade para o cruzamento ou a conversão, através de pequena 
terraplenagem na faixa de domínio; 

b) melhorar a visibilidade, através de limpeza de áreas dentro da faixa de domínio; 

c) melhorar a canalização de veículos, através do posicionamento de meios-fios ou 
da implantação de tachões, para os ramos de conversão à direita; 

d) criar refúgio para conversão à esquerda, na via principal, constituídos, nos casos 
mais simples, por pavimentação da área contígua à via e, em casos de maior 
importância, pela implantação de pequenos ramos para parada e cruzamento dos 
veículos que efetuam a conversão; 
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e) pavimentar o acostamento, para que ele funcione como faixa de mudança de 
velocidade; 

f) intensificar a sinalização de advertência nas chegadas da interseção, 
principalmente na via secundária, alertando para a proximidade do cruzamento; 

g) adotar sonorizadores na aproximação da via secundária, quando for o caso; 

h) adotar faixas transversais de tachas refletivas, além de mensagens pintadas no 
pavimento na aproximação dos veículos, principalmente daqueles efetuando 
movimento de parada; 

i) manter a vegetação dos canteiros sempre baixa e os meios-fios pintados de branco, 
preferencialmente dotados de elementos refletivos. 

 
No presente capítulo, são abordados tópicos sobre interseções em nível: elementos que 

influenciam na decisão do usuário (como a visibilidade); análise, estimativas e causas de 

acidentes; tipos de interseção existentes e critérios para sua seleção. Também são destacadas 

algumas ferramentas estatísticas, que foram utilizadas no trabalho. 

3.1 ELEMENTOS DE PROJETO 

O presente trabalho destaca alguns elementos de projeto por possuírem forte influência sobre 

a quantidade e gravidade dos acidentes em interseções. A visibilidade determina o ângulo de 

intercepção entre as rodovias e o tempo disponível ao usuário para a tomada de decisão. Os 

movimentos e conflitos determinam os tipos de acidentes que podem ocorrer numa interseção 

e, consequentemente, sua gravidade. A canalização tem a função de organizar esses 

movimentos. Estes três elementos são detalhados a seguir. 

3.1.1 Visibilidade 

Visibilidade é um elemento importante para a garantia da segurança viária. Uma distância 

mínima de visibilidade deve ser assegurada para que os usuários tenham tempo suficiente 

para reagir. A figura 2 mostra o chamado triângulo de visibilidade. Os valores necessários de 

a e b, de acordo com a norma do DNIT, podem variar de 20 a 405 m, em função do greide, 

velocidade diretriz, tipo de veículo e de interseção (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 213-232). 
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Figura 2 – Triângulo de visibilidade 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                             

DE TRANSPORTES, 2005, p. 211) 

O ângulo em que as rodovias se interceptam também é importante para obtenção de uma 

visibilidade adequada. A visão lateral de um condutor pode ser limitada por alguma 

obstrução, pelo movimento ou, simplesmente, pelo ângulo, podendo deixar outro veiculo em 

um ponto cego. Os pontos cegos (figura 3) são áreas que o condutor não pode ver quando está 

olhando para frente ou por espelhos retrovisores (GARCÍA; BELDA-ESPLUGUES, 2007, p. 

656, tradução nossa). 

Figura 3 – Representação de pontos cegos 

 
 (fonte: GARCÍA; BELDA-ESPLUGUES, 2007, p. 656) 
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O Manual de Interseções do DNIT considera ângulos entre 90° e 75° seguros, mas permite até 

60°, caso a adequação a ângulos maiores resulte em grandes aumentos no custo de construção 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 

203). Estudos realizados por García e Belda-Esplugues (2007, p. 661, tradução do autor) 

mostram que para ângulo menor que 70°, em interseções, e acima de 7°, em incorporações, a 

visão fica comprometida, não sendo aconselhado projetar nessa faixa (figura 4). 

Figura 4 – Ângulos limites de pontos cegos 

 
 (fonte: GARCÍA; BELDA-ESPLUGUES, 2007, p. 661, tradução nossa) 

3.1.2 Movimentos 

Uma corrente de tráfego é constituída por veículos circulando numa mesma faixa ou pista e 

no mesmo sentido. O tipo de interseção adotado determina o movimento a ser realizado pelos 

veículos de cada corrente (figura 5), que podem ser classificados em quatro tipos básicos 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 

162) denominados movimento: 

a) de cruzamento, que ocorre quando as correntes cortam, fazendo com que os 
veículos de uma corrente sejam obrigados a passar pelos intervalos que surjam 
na outra; 
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b) convergentes (incorporações), que consiste da união de duas ou mais 
trajetórias em uma única, sendo necessário regular a passagem dos veículos 
que convergem para que possam se inscrever na corrente final; 

c) divergentes, mais simples que os demais, pois consiste na separação de uma 
corrente em duas ou mais, não gerando maiores consequências; 

d) de entrecruzamento (entrelaçamento), quando duas ou mais correntes são 
combinadas em uma, para logo após serem separadas novamente. 

Figura 5 – Tipos básicos de movimentos 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                            

DE TRANSPORTES, 2005, p. 163) 
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Os locais de ocorrência desses movimentos são denominados pontos de conflito. Os 

movimentos de cruzamento, convergentes e divergentes, geram conflitos homônomos, os de 

entrecruzamento se iniciam com uma convergência e terminam em uma divergência. 

3.1.3 Canalização  

Para minimizar os problemas em uma interseção, podem ser utilizados dispositivos que visam 

canalizar o tráfego, diminuindo a aleatoriedade dos movimentos, reduzindo a área de conflitos 

e melhorando as condições de fluxo. Ilhas e sinalização horizontal (pintura e tachões) são os 

dispositivos mais comumente empregados. 

A AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 

TRANSPORTATION OFFICIALS, 2001, p. 690) define canalização como sendo a separação 

ou a regulamentação de correntes de tráfego a trajetórias fixas através de ilhas elevadas ou 

marcação no pavimento para facilitar os movimentos. A canalização adequada aumenta a 

capacidade da via, oferece conforto e segurança ao usuário. A canalização inadequada tem o 

efeito oposto e pode ser pior do que nenhuma canalização.  

É importante ressaltar que nos projetos de canalização “[...] é requisito básico a simplicidade, 

considerando-se indesejáveis as interseções complexas apresentando múltipla escolha de 

movimentos. Isto é particularmente importante em zonas rurais, pela ausência de sinalização 

luminosa para o controle do trânsito.” (DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS 

DE RODAGEM, 1991 p. 51). 

Ilhas possuem três funções principais: canalização, divisão e refúgio. A maioria das ilhas 

combina duas ou todas essas funções. Podem ser construídas de forma elevada, através de 

meios-fios; formadas por marcas no pavimento; não revestidas, no mesmo nível da pista, em 

terra ou ajardinadas (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2005, p. 353). Além da representação na figura 6, nas figuras 10 e 11, 

podem ser observados exemplos de ilhas divisórias e direcionais, respectivamente. 

As Ilhas Direcionais (ou Canalizadoras) têm a função de controlar e orientar movimentos. 

Devem ser projetadas para definir trajetórias (cobrindo áreas inúteis e não dando livre escolha 

ao motorista), controlar ângulo de conflito (para reduzir velocidade relativa e aumentar a 
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visibilidade), separar pontos de conflito (fazendo com que o motorista enfrente uma decisão 

de cada vez), proteger veículos que executam manobras, compatibilizar velocidades, dificultar 

movimentos proibidos e priorizar o movimento com maior tráfego (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 353). 

Figura 6 – Ilhas canalizadoras e divisórias  

 
(fonte: AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY                                             

AND TRANSPORTATION OFFICIALS, 2001, p. 628) 

Ilhas Divisórias são utilizadas para criação de refúgios, ou seja, áreas de armazenagem de 

veículos separadas do fluxo principal da via, para que os veículos esperem a oportunidade 

para cruzamento ou conversão à esquerda. Também são usadas para separação de fluxos 

opostos em rodovias de pista dupla (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 355). 

As chamadas Ilhas de Refúgio são utilizadas para facilitar a travessia de pedestres e ciclistas 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 

359). São mais comuns em áreas urbanas.  

A canalização deve ser usada “[...] para restringir ou evitar movimentos indesejáveis ou 

errados. Onde tais movimentos não puderem ser completamente bloqueados, o esquema de 

canalização deve desencorajar sua execução.” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 337). 
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3.2 TIPOS DE INTERSEÇÃO 

Este trabalho utiliza os critérios do DNIT para classificação de interseções, divididas em sete 

tipos, de A até G (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2005, p. 101). Estes tipos foram agrupados em Interseções Menores e 

Interseções Maiores, em função do tráfego da rodovia. 

As Interseções Menores (A, B, C e G) usadas em rodovias rurais e urbanas, não possuem 

medidas significativas de otimização de movimentos, pois são indicadas para vias de menor 

fluxo. Uma variação das Interseções Menores são as Interseções Deslocadas.  

Já as Interseções Maiores (D, E e F) possuem características que visam à melhora do tráfego 

entre a rodovia principal e secundária, aumentando significativamente o nível de segurança. 

São mais onerosas e necessitam de maior área para sua implementação. 

A interseção tipo A (figura 7), denominada Interseção mínima, é constituída por um simples 

acesso local, sem uso de ilhas canalizadoras. Possuem uma faixa de trânsito para cada 

movimento. Contêm nove pontos de conflito, três cruzamentos, três convergências e três 

divergências.  

Figura 7 – Interseção mínima 

 
 (fonte: AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 

OFFICIALS, 2001, p. 686) 

Convergência 

Divergência 

Cruzamento 
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As Interseções do tipo Gota (tipo B) possuem uma ilha canalizadora na via secundária. Essa 

ilha (que dá nome a interseção), que tem a função de controlar o fluxo, auxiliar na visibilidade 

e permitir travessia de pedestres, está representada na figura 8. Estas interseções têm, 

normalmente, uma faixa para cada movimento e podem contar com um refúgio lateral, oposto 

a gota, para facilitar conversões à esquerda. Possui os mesmos conflitos da interseção tipo A, 

porém mais organizados. 

Figura 8 – Interseção do tipo Gota 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                              

DE TRANSPORTES, 2005, p. 103) 

As interseções tipo C (figura 9) possuem um refúgio central para facilitar a conversão à 

esquerda, são chamadas de Interseção Canalizada ou simplesmente Gota com Refúgio 

Central. As ilhas reduzem o risco de acidente, pois permitem que o condutor, ao converter à 

esquerda, passe por um ponto de conflito de cada vez, além de proteger o usuário que aguarda 

no refúgio contra colisões traseiras. 

Figura 9 – Gota com refúgio central 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                  

DE TRANSPORTES, 2005, p. 103) 
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As Interseções Deslocadas são formadas pela mudança do posicionamento dos ramos de uma 

interseção, sendo convertida para duas interseções de três ramos a partir de uma com quatro. 

Devem ser observadas as distâncias mínimas entre os ramos, de 50 m, para o caso de 

conversão inicial à esquerda, ou de 100 m, para o caso contrário, se for necessária área de 

armazenagem (figura 10). 

Figura 10 – Interseções deslocadas 

 
(fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                  

DE TRANSPORTES, 2005, p. 105) 

As interseções tipo D, denominadas Interseções Rotatórias, ou simplesmente Rótulas, 

fazem com que os veículos contornem uma ilha central, geralmente circular ou oval, de fluxo 

contínuo, realizado em sentido único. Possuem ilhas direcionais em cada ramo, que “[...] 

devem produzir pequenos ângulos de confluência e separação, e a sua esquina, orientada para 

o trânsito que chega ao giratório, deve ser um pouco inclinada (30 ou 50 cm) a esquerda do 

eixo do ramo correspondente [...], para acomodar melhor a circulação.” (DEPARTAMENTO 

AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1991, p. 162) como mostra a figura 11. 
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Figura 11 – Rótula com esquema de ilhas direcionais 

 
 (fonte: AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY                                                     

AND TRANSPORTATION OFFICIALS, 2001, p. 578) 

Na área de circulação, as manobras de cruzamento se transformam em entrecruzamentos, pois 

o motorista é obrigado a ingressar no fluxo da rotatória, mesmo que queria seguir em frente. 

Segundo o Manual do DAER (DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM, 1991, p. 158) os trechos nos quais ocorrem os entrecruzamentos (figura 12) 

ficam: 

[...] compreendidos entre um acesso e a saída seguinte, medidos de uma ilha 
direcional à outra. O comprimento e a largura do trecho crítico de entrecruzamento é 
que determinam a capacidade de um giratório. Conhecendo o número de veículos 
que vão efetuar as manobras de entrecruzamento e sua velocidade de operação ao 
realizar tais manobras (e neste caso se pode supor que a velocidade de operação é 
igual a velocidades diretriz do giratório), é possível determinar a largura e 
comprimento necessários para os trechos de cruzamento [...]. A pista rotatória deve 
ter, pelo menos, duas faixas e nunca mais de quatro, e a largura preferível por faixa é 
de 3,60 m.  
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Figura 12 – Pontos de conflito em rótula 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                  

DE TRANSPORTES, 2005, p. 179) 

As Rótulas Vazadas (figura 13) não classificadas em nenhum desses tipos pelas normas do 

DNIT. Entretanto, nas normas do DAER estão classificadas no mesmo grupo das Interseções 

do Tipo Gota, sendo classificadas como tipo B no presente trabalho (DEPARTAMENTO 

AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1991, p. 42). Diferente das rotatórias, as 

rótulas vazadas dão prioridade ao fluxo na via principal. Além dos oito pontos de conflito da 

rotatória, possuem quatro cruzamentos. 

As interseções do tipo G (rótulas urbanas), tipo E (sinalizadas por semáforos) não entram 

no escopo desse trabalho, assim como as interconexões (tipo F) nos quais alguns dos 

cruzamentos são em desnível. 
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Figura 13 – Rótula Vazada 

 
 (fonte: PEREIRA NETO; WIDMER, 2008, p. 33) 

3.3 ACIDENTES 

Existe um grande potencial de acidentes em interseções, devido à complexidade dos 

movimentos e do número de conflitos entre veículos. Isso pode gerar falhas humanas que, 

normalmente, são responsabilizadas pelo ocorrido. Branco (1999, p. 18) lembra que “[...] uma 

estrada bem projetada, bem sinalizada e operada pode reduzir consideravelmente o índice de 

erros dos motoristas que, muitas vezes, é levado a cometê-lo por falta de orientação 

adequada.”. O autor completa citando que a severidade dos acidentes também pode ser 

reduzida através dispositivos adequados de proteção. Para uma correta análise, é necessária, 

primeiramente, uma identificação das causas desses acidentes que são apresentado nos 

próximos itens. 
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3.3.1 Causas de acidentes 

Acidentes podem ocorrer por diversos motivos. Lum e Reagan 1 (1995 apud GARCÍA, 2008, 

p. 61) apontam três fatores principais: rodovia, condutor e veículo. A distribuição desses 

fatores esta representado na figura 14. 

Figura 14 – Distribuição de fatores causadores de acidentes 

 
 (fonte: LUM; REAGAN2,1995 apud GARCÍA, 2008, p. 61) 

Entre os acidentes causados pelos motoristas, Branco (1999, p. 19) destaca os seguintes 

motivos: 

a) inabilidade e imprudência ao conduzir o veículo; 

b) excesso de velocidade; 

c) desrespeito à sinalização; 

d) desconhecimento do tempo e do espaço necessário à frenagem em cada 
velocidade; 

e) alcoolismo; 

f) estafa ocasional ou patológica. 

                                                           
1 LUM, H; REAGAN, J. A. Interactive highway safety design model: accident predictive module. Public Roads. 

Winter, 1995. 
2 op. cit. 
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Estes motivos são combatidos principalmente através de medidas de conscientização e 

punição aos infratores, porém, existem dispositivos que induzem uma redução de velocidade. 

Ilhas e mudanças de alinhamento podem ser usadas com esse objetivo. 

Em relação às condições exteriores, Branco (1999, p. 20) cita as seguintes causas: 

a) defeitos de construção ou de manutenção das estradas tais como erros de 
sobrelevação, pista escorregadia, buracos, etc; 

b) ofuscamento causado por faróis dos veículos em sentido contrário; 

c) sinalização inadequada ou inexistente; 

d) sinalização agressiva do tipo tartaruga e outros; 

e) falta de iluminação na via; 

f) estafa causada por ruído excessivo (esta pode ser causada pelo próprio veículo 
quando circula sem silenciador); 

g) monotonia e falta de arejamento do veículo; 

h) perda de visão por fumaça de outros veículos, ou queimadas em terras próximas; 

i) defeitos ocorridos com o veículo. 

 
Além disso, as condições de tráfego podem aumentar o risco de acidentes, inviabilizando a 

execução de manobras como a travessia da rodovia por veículos na transversal, por exemplo, 

num caso de fluxo ininterrupto e de alta velocidade, nos dois sentidos, na via principal 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1998, p. 41) 

3.3.2 Análise de dados de acidentes 

A utilização de uma base de dados confiável é fundamental para caracterização de cada 

segmento. Infelizmente os conjuntos de dados de transportes são muitas vezes imperfeitos, 

com algumas variáveis de projeto desatualizadas, muitos acidentes não registrados e variáveis 

importantes (condições climáticas, velocidade funcional) não disponíveis. 

Segundo o DNIT (antigo DNER) (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 

RODAGEM, 1998, p. 11), “[...] além da identificação e caracterização de cada segmento 

concentrador de acidentes, quanto aos dados de ocorrência, em relação ao ano-base do estudo, 

é de fundamental importância que se estabeleça a evolução histórica [...]” dos respectivos 
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segmentos. Essa análise possibilita a identificação de oscilações na quantidade e gravidade de 

acidentes, auxiliando na detecção de causas temporárias, geralmente oriundas de problemas 

de manutenção da sinalização, defensas, pavimentação, etc. Além disso, é possível observar a 

evolução do segmento crítico em função do aumento do tráfego, importante para prever os 

benefícios de uma possível intervenção, além de permitir uma comparação entre a situação 

anterior à implantação do melhoramento e a posterior. 

Os dados de acidentes podem ser analisados de três formas: dados em bruto, com aplicação 

de pesos, ou como resultado de modelos de estimativa. García (2008. p. 65) lembra que, a 

utilização de dados em bruto, “[...] não utiliza qualquer tipo de peso [...], considerando 

[tanto] um simples abalroamento, sem vítimas, como uma colisão frontal, com óbitos, como 

acidentes semelhantes na taxa de acidentes totais.”. Outra forma de análise é através da 

aplicação de pesos aos acidentes, de acordo com a sua gravidade, o que permite uma 

avaliação global de acidentes apenas com danos materiais, com feridos e óbitos. 

Uma das possíveis ponderações de acidentes, proposta pelo DENATRAN3 (Departamento 

Nacional de Trânsito, 1987 apud GARCÍA, 2008. p. 66) é denominada Unidade Padrão de 

Severidade (UPS). Essa ponderação não leva em conta o número de vitimas feridas e mortas, 

apenas qualifica o acidente em uma das três categorias (tabela 1). Outra classificação, 

sugerida pelo IPEA4 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2006 apud GARCÍA, 2008, 

p. 67) utiliza o número de feridos e mortos e representa cada acidente sob a forma de um 

custo para a sociedade (tabela 2). 

Já os modelos de acidentes podem ser usados para identificar e estimar fatores que 

influenciam a probabilidade de ocorrência. Existem pelo menos três razões importantes para 

criação de modelos que prevejam ou estimem acidentes em função de fatores geométricos, 

ambientais ou de tráfego. O primeiro é a necessidade de identificação dos locais de alto risco 

com relação a tipos específicos de acidente, mas que não são mostrados em totais de 

acidentes. Por exemplo, um cruzamento pode produzir uma quantidade total de acidentes 

bastante normal, mas possuir um elevado número de colisões traseiras.  

                                                           
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual de identificação, análise e tratamento de pontos 

negros. Brasília, DF, 1987. 
4 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Impactos sociais e econômicos dos acidentes de 

trânsito nas rodovias brasileiras: relatório executivo. Brasília, 2006. 
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Tabela 1 – Classificação de acidentes segundo UPS 

 
 (fonte: Departamento Nacional de Trânsito 5, 1987 apud GARCÍA, 2008, p. 66) 

Tabela 2 – Classificação de acidentes segundo seu custo 

 
Onde: NF = número de feridos NM = número de mortos 

 (fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 6 2006, p. 67 apud GARCÍA, 2008) 

Uma segunda utilização é compreender os efeitos do tráfego, da geometria e dos fatores 

ambientais sobre cada tipo de acidente, de modo que o efeito da medida preventiva possa ser 

mais bem compreendido. Por exemplo, pode-se verificar que o desgaste do pavimento 

aumenta o número de colisões laterais, mas reduz o de colisões traseiras. Finalmente, é 

esperado que cada tipo de acidente seja associado com a geometria da estrada, ambiente e 

tráfego de forma diferente. Por exemplo, condições de escuridão podem influenciar mais às 

colisões laterais do que às saídas laterais, sugerindo que, nesses casos, deva ser feita uma 

análise diferenciada, pois uma análise de total de acidentes pode mascarar o resultado (KIM et 

al., 2006, tradução nossa). 

 

                                                           
5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual de identificação, análise e tratamento de pontos 

negros. Brasília, DF, 1987. 
6 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Impactos sociais e econômicos dos acidentes de 

trânsito nas rodovias brasileiras – Relatório executivo. Brasília, 2006. 
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3.3.3 Nível de acidentes esperado 

Pesquisas realizadas pelo DNIT permitem estimar o número de acidentes (equação 1) e 

feridos (equação 2) anuais em função do fluxo de veículos, pedestres e ciclistas, dado o tipo 

de interseção (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2005, p. 106): 

An = Anf + Angc (equação 1) 

SFn = Anf - SFnf + Angc - SFncg (equação 2) 

Onde: 

Anf = 10-7 . k . a . Qtb . asc (número normal de acidentes com veículos por ano) 

Angc = 0,00000734 . Qt0,5 . G0,72 + 0,0000180 . Qt0,52 . C0,65 (número normal de acidentes com 
pedestres e ciclistas por ano) 

SFnf = número normal de feridos por acidente com veículos por ano 

SFncg = número normal de feridos por acidente envolvendo pedestres ou ciclistas 

Qt = VMD de veículos na interseção 

G = VMD de pedestres na interseção 

C = VMD de ciclistas na interseção  

as = Qs/(Qs+Qp) (participação do volume de tráfego em vias secundárias) 

Qs = número de veículos que chegam na interseção, provenientes da rodovia secundária 
(volume de aproximação) 

Qp = número de veículos que chegam na interseção, provenientes da rodovia principal 
(volume de aproximação) 

k, a, b, c, SFnf, SFncg: parâmetros para tipo de interseção segundo velocidade diretriz e 
características específicas 

 
Os valores k, a, b, c, SFnf, SFncg, são indicados nos tabelas 3 e 4 para cada tipos de 

interseção, em função das condições de iluminação e do tipo de construção das ilhas e 

canteiros, para interseções de três e quatro ramos. 
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Tabela 3 – Parâmetros para interseções de três ramos 

Tipo de Vel. Dir. 
k a b c SFnf SFncg Iluminada Ilha 

Interseção (km/h) 

A 
70 1.27 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Não   
90 1.27 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Não   

110 1.27 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Não   

A 
70 1.15 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Sim   
90 1.15 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Sim   

110 1.15 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Sim   

B 
70 1.27 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Não   
90 1.27 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Não   

110 1.27 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Não   

B 
70 1.15 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Sim   
90 1.15 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Sim   

110 1.15 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Sim   

C 
70 1.03 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Não Pintada 
90 1.03 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Não Pintada 

110 1.03 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Não Pintada 

C 
70 0.95 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Sim Pintada 
90 0.95 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Sim Pintada 

110 0.95 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Sim Pintada 

C 
70 1.27 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Não Elevada 
90 1.27 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Não Elevada 

110 1.27 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Não Elevada 

C 
70 1.09 253 1.25 0.45 0.50 0.50 Sim Elevada 
90 1.09 285 1.25 0.45 0.60 0.85 Sim Elevada 

110 1.09 285 1.25 0.45 0.65 1.00 Sim Elevada 

 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                              
DE TRANSPORTES, 2005, p. 109) 
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Tabela 4 – Parâmetros para interseções de quatro ramos 

Tipo de  Vel. Dir. 
k a b c SFnf SFncg Iluminada Ilha 

Interseção (km/h) 

A 
70 1.15 471 1.25 0.55 0.70 0.50 Não   
90 1.15 532 1.25 0.55 0.80 0.85 Não   

110 1.15 532 1.25 0.55 0.85 1.00 Não   

A 
70 1.06 471 1.25 0.55 0.70 0.50 Sim   
90 1.06 532 1.25 0.55 0.80 0.85 Sim   

110 1.06 532 1.25 0.55 0.85 1.00 Sim   

A-
Deslocada 

70 1.15 278 1.25 0.45 0.60 0.50 Não   
90 1.15 314 1.25 0.45 0.70 0.85 Não   

110 1.15 314 1.25 0.45 0.75 1.00 Não   

A-
Deslocada 

70 1.06 278 1.25 0.45 0.60 0.50 Sim   
90 1.06 314 1.25 0.45 0.70 0.85 Sim   

110 1.06 314 1.25 0.45 0.75 1.00 Sim   

B 
70 1.03 471 1.25 0.55 0.70 0.50 Não   
90 1.03 532 1.25 0.55 0.80 0.85 Não   

110 1.03 532 1.25 0.55 0.85 1.00 Não   

B 
70 0.95 471 1.25 0.55 0.70 0.50 Sim   
90 0.95 532 1.25 0.55 0.80 0.85 Sim   

110 0.95 532 1.25 0.55 0.85 1.00 Sim   

B-
Deslocada 

70 1.03 278 1.25 0.45 0.60 0.50 Não   
90 1.03 314 1.25 0.45 0.70 0.85 Não   

110 1.03 314 1.25 0.45 0.75 1.00 Não   

B-
Deslocada 

70 0.95 278 1.25 0.45 0.60 0.50 Sim   
90 0.95 314 1.25 0.45 0.70 0.85 Sim   

110 0.95 314 1.25 0.45 0.75 1.00 Sim   

C 
70 1.03 471 1.25 0.55 0.70 0.50 Não Pintada 
90 1.03 532 1.25 0.55 0.80 0.85 Não Pintada 

110 1.03 532 1.25 0.55 0.85 1.00 Não Pintada 

C 
70 0.95 471 1.25 0.55 0.70 0.50 Sim Pintada 
90 0.95 532 1.25 0.55 0.80 0.85 Sim Pintada 

110 0.95 532 1.25 0.55 0.85 1.00 Sim Pintada 

C 
70 1.03 278 1.25 0.55 0.70 0.50 Não Elevada 
90 1.03 314 1.25 0.55 0.80 0.85 Não Elevada 

110 1.03 314 1.25 0.55 0.85 1.00 Não Elevada 

C 
70 0.97 278 1.25 0.55 0.70 0.50 Sim Elevada 
90 0.97 314 1.25 0.55 0.80 0.85 Sim Elevada 

110 0.97 314 1.25 0.55 0.85 1.00 Sim Elevada 
continua 
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continuação 

Tipo de  Vel. Dir. 
k a b c SFnf SFncg Iluminada Ilha 

Interseção (km/h) 

C-
Deslocada 

70 1.03 471 1.25 0.45 0.60 0.50 Não Pintada 
90 1.03 532 1.25 0.45 0.70 0.85 Não Pintada 

110 1.03 532 1.25 0.45 0.75 1.00 Não Pintada 

C-
Deslocada 

70 0.95 471 1.25 0.45 0.60 0.50 Sim Pintada 
90 0.95 532 1.25 0.45 0.70 0.85 Sim Pintada 

110 0.95 532 1.25 0.45 0.75 1.00 Sim Pintada 

C-
Deslocada 

70 1.03 278 1.25 0.45 0.60 0.50 Não Elevada 
90 1.03 314 1.25 0.45 0.70 0.85 Não Elevada 

110 1.03 314 1.25 0.45 0.75 1.00 Não Elevada 

C-
Deslocada 

70 0.97 278 1.25 0.45 0.60 0.50 Sim Elevada 
90 0.97 314 1.25 0.45 0.70 0.85 Sim Elevada 

110 0.97 314 1.25 0.45 0.75 1.00 Sim Elevada 

 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                   
DE TRANSPORTES, 2005, p. 110) 

3.4 CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO TIPO DE INTERSEÇÃO 

O DNIT estabelece o seguinte roteiro, (baseado tanto em volume de tráfego, quanto em nível 

de acidentes) para escolha da interseção (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 120): 

a) determinam-se os valores Qp, Qs, Gt e Ct; 

b) escolhe-se o gráfico que corresponde ao caso em estudo: 3 Ramos, Área Rural, V 
= 70 km/h, 3 Ramos, Área Rural, V = 90 km/h, 4 Ramos, Área Rural, V = 70 
km/h, 4 Ramos, Área Rural, V = 90 km/h [figuras 15 a18]; 

c) marca-se no gráfico o ponto de abscissa Qp e ordenada Qs. Se Gt = 0 e Ct = 0, na 
região em que se encontrar está indicado um dos tipos de intercessão a adotar; 

d) se Gt e Ct não são simultaneamente nulos determina-se o número de acidentes 
por ano correspondente aos valores Qp, Qs, Gt e Ct usando as fórmulas 
constantes dos gráficos, já preparadas para os casos correspondentes. Se o 
número de acidentes ultrapassar o valor mais próximo da linha limite superior da 
região em que se encontra o ponto (Qp, Qs), o tipo de interseção é indicado na 
área imediatamente superior (em casos excepcionais pode ser ultrapassado o 
valor limite da área imediatamente superior, pulando para uma área mais alta); 

e) no caso de escolha entre os tipos D e F é conveniente verificar a capacidade da 
rótula (tipo D), já que a decisão final pode depender dessa informação. 
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Figura 15 – Tipo de interseção (três ramos) para velocidade diretriz de 70km/h 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                             

DE TRANSPORTES, 2005, p. 124) 
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Figura 16 – Tipo de interseção (três ramos) para velocidade diretriz de 90km/h 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                     

DE TRANSPORTES, 2005, p. 125) 
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Figura 17 – Tipo de interseção (quatro ramos) para velocidade diretriz de 70km/h 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                    

DE TRANSPORTES, 2005, p. 126) 
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Figura 18 – Tipo de interseção (quatro ramos) para velocidade diretriz de 90km/h 

 
 (fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA                                                   

DE TRANSPORTES, 2005, p. 125) 
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O DNIT ainda destaca alguns pontos que devem ser observados (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 120): 

a) tipos de interseção superiores a C devem ser considerados se o tráfego na rodovia 
secundária é da mesma intensidade que o tráfego na rodovia principal; 

b) mesmo para fluxos mais baixos o tipo B deve ser escolhido quando a visibilidade 
da interseção ou a passagem de pedestres e ciclistas precisa ser facilitada; 

c) pelo menos o tipo C deve ser usado se o número de giros à esquerda da rodovia 
principal for maior que o número de giros à esquerda mais o fluxo direto da 
rodovia secundária; 

d) em interseções de 4 ramos, deslocadas ou não, a escolha é do tipo B ou C, por 
razões de segurança no trânsito. O tipo A deve ocorrer somente em caso de 
fluxos de tráfego muito baixos; 

e) em interseções de 4 ramos, os efeitos do deslocamento para a segurança são bem 
fundamentados: pode ser reduzido em até 40% o número de acidentes. Para o 
tráfego médio diário (VMD) maior que 1000 veículos na via secundária de 
menor movimento, deve-se optar por uma interseção deslocada, por razões de 
segurança. 

 

3. 5 FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS 

Algumas ferramentas estatísticas, como a regressão linear e os gráficos de caixa (boxplots), 

foram utilizadas no presente trabalho. Elas são detalhadas nos próximos itens. 

3. 5. 1 Regressão linear simples e análise de correlação 

A regressão linear simples consiste em um método de análise entre duas variáveis 

relacionadas. Seu objetivo “é aproximar por uma linha reta, um determinado padrão, ou 

conjunto, de pontos. [...] Esse tipo de reta é chamado reta de regressão. É possível 

determinar uma reta de regressão por simples inspeção visual, [...]” (DOWNING; CLARK, 

2002, p. 229) ou outros métodos, como o ajuste por mínimos erros quadrados, por exemplo. 

No presente trabalho, foi utilizado o recurso disponível na geração de gráficos por dispersão 

em planilha eletrônica. 

O coeficiente de correlação é a unidade de medida que representa o grau do relacionamento 

linear das duas variáveis. Representado pela letra r e compreendido entre -1 e 1, o coeficiente 

pode ser calculado pela equação 3 (DOWNING; CLARK, 2002, p. 239): 
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 (equação 3) 

Onde: 

r = coeficiente de correlação 

x = variável dependente 

y = variável independente 

 
O chamado coeficiente de determinação, r2, representa a quantidade de variabilidade entre 

duas variáveis aleatórias ajustadas pelo modelo de regressão. Calculado como o quadrado da 

correlação entre as variáveis envolvidas, r2 fica compreendido entre 0 e 1 e expressa a 

porcentagem de dados explicada pelo modelo. Um modelo de regressão com r2 = 0,7801, por 

exemplo, ajusta 78,01% dos dados aleatórios relacionados (MONTGOMERY; RUNGER, 

2003, p. 221). 

3. 5. 2 Diagrama de caixa (boxplots) 

O boxplot “[...] é uma apresentação gráfica que descreve simultaneamente várias 

características importante de um conjunto de dados, tais como centro, dispersão desvio de 

simetria e identificação das observações que estão surpreendentemente, longe do seio dos 

dados.” (MONTGOMERY; RUNGER, 2003, p. 20). Uma vantagem do boxplot é a melhor 

visualização da distribuição dos dados através da representação de seus quartis. O “[...] 

primeiro quartil é o número de relação tal que um quarto dos elementos está abaixo dele, o 

terceiro quartil é o número de relação tal que três quarto dos elementos está abaixo dele [...]” 

(DOWNING; CLARK, 2002, p 10) e assim por diante. A caixa representa três quartis do 

primeiro (q1) ao terceiro (q3), tendo uma linha divisória representando o segundo (mediana). 

Uma linha (bigode) estende-se de cada extremidade da caixa até atingir um valor situado a 

uma distância igual a 1,5 vezes o intervalo interquartil (q3 - q1). Dados situados além dos 

bigodes (outliers) são graficados como pontos individuais. Outliers a mais de 3 intervalos 

interquartis são chamados outliers extremos (MONTGOMERY; RUNGER, 2003, p. 20). 

Esses autores completam dizendo que “[...] os diagramas de caixas são muito úteis em 

comparações gráficas entre conjunto de dados, uma vez que têm alto impacto visual e são 
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fáceis de entender.”. As figuras 19 e 20 representam, respectivamente, um boxplot 

apresentando outliers e a equivalência entre um diagrama de caixa e uma distribuição normal. 

Figura 19 – Boxplot e seus componentes 

 
(fonte: MONTGOMERY; RUNGER, 2003, p. 21)  

Figura 20 – Comparação entre boxplot e distribuição normal 

 
(fonte: WIKIPÉDIA, 2012) 
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3. 5. 3 Diagrama de Pareto 

Uma forma de representar graficamente uma distribuição de dados são os histogramas. No 

histograma tradicional, o eixo horizontal representa a escala de medidas enquanto o eixo 

vertical representa a frequência (MONTGOMERY; RUNGER, 2003, p. 18). 

O diagrama de Pareto (figura 21) é um caso particular do histograma, no qual o eixo 

horizontal representa as categorias avaliadas e o vertical o valor medido em cada categoria. 

Nesse diagrama, desenvolvido pelo matemático italiano V. Pareto, as categorias são 

ordenadas em ordem decrescente facilitando sua visualização (MONTGOMERY; RUNGER, 

2003, p. 20). Como o presente trabalho fez uso do diagrama de Pareto com duas medidas em 

cada categoria, apenas uma dessas medidas estará em ordem decrescente. 

Figura 21 – Exemplo de Diagrama de Paretto 

 
(fonte: MONTGOMERY; RUNGER, 2003, p. 20) 
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4 MÉTODO DE ANÁLISE 

O presente capítulo apresenta os métodos de análise utilizados e suas justificativas. Logo 

após, são apresentados os respectivos resultados. 

Para a realização de todos os procedimentos aqui apresentados, foram utilizados dados de 

acidentes e de interseções fornecidos pelo Consórcio Univias (2011). Um trecho destes dados 

é representado na tabela 5. Os dados completos encontram-se no Anexo A. 

Tabela 5 – Dados de interseções e acidentes 

Rodovia 
Interseção Acidentes 

Tipo km Tipo 2009 2010 

BR-386 B 269.53 
Entroncamento tipo Espera a Direita com ilhas 
canalizadoras 

5 1 

BR-386 D 300.80 Rótula Alongada Fechada 2 4 

BR-386 C 314.80 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

2 5 

BR-386 B 324.37 Rótula Alongada Aberta 3 5 

BR-386 B 355.08 
Meia Rótula Alongada Aberta com ilhas 
canalizadoras 

3 10 

BR-386 B 360.07 
Entroncamento tipo Espera a Direira com ilhas 
canalizadoras 

6 8 

(fonte: UNIVIAS, 2011) 

Para obtenção de dados de fluxo, foram utilizados dados obtidos nas praças de pedágio da 

Concessionária. Esses dados, bem como a localização de cada praça (tabela 6), foram obtidos 

na própria página da empresa. A tabela 7 ilustra um trecho dos dados de fluxo, os dados 

completos encontram-se no Anexo B.  

De posse da localização de cada interseção e praça de pedágio, atribuiu-se a cada interseção o 

fluxo da praça mais próxima. Como não foi possível a obtenção de dados de fluxo nas vias 

secundárias, todos os gráficos utilizaram apenas o volume de tráfego na via principal, o que 

diminui a precisão da análise. Para os cálculos que necessitavam de dados da via secundária, 

foram utilizadas estimativas, baseados nos limites estabelecidos nas figuras 15 a 18. Os dados 

calculados encontram-se nos Apêndice A e B. 
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Tabela 6 – Localização das praças de pedágio 

Praça Rodovia 
Localização 
da praça de 

Pedágio 
Praça Rodovia 

Localização 
da praça de 

Pedágio 
Praça Rodovia 

Localização 
da praça de 

Pedágio 

Guaíba BR/116 303,63 Encantado RS/130 93,96 
São 

Marcos 
BR/116 126,14 

Eldorado 
do Sul 

BR/290 129,14 
Boa Vista 

do Sul 
RST/453 78,95 

Vila 
Cristina 

BR/116 171,87 

Pantano 
Grande 

BR/290 224,34 
Fazenda 
Vilanova 

BR/386 370,75 
Flores da 

Cunha 
RS/122 100,98 

Viamão RS/040 19,53 
Marques 
de Souza 

BR/386 312,72 Farroupilha RS/122 65,00 

Santo 
Antônio 

da 
Patrulha 

RS/474 20,00 
Cruzeiro 
do Sul 

RST/453 18,47 

(fonte: UNIVIAS, 2012a) 

Tabela 7 – Fluxo de veículos 

Praça Farroupilha Flores da Cunha São Marcos 

Tipo de veículo 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

01.Passeio e utilitário 3.610.475 3.450.361 640.964 517.783 761.258 720.858 

02.Caminhão 2 Eixos 490.518 492.369 104.83 92.372 95.862 111.947 

03.Caminhão 3 Eixos 429.446 405.564 174.156 151.69 89.57 82.839 

04.Caminhão 4 Eixos 34.334 41.55 20.023 20.097 8.034 10.192 

05.Caminhão 5 Eixos 145.958 124.882 92.86 70.653 29.468 26.8 

06.Caminhão 6 Eixos 116.695 142.176 62.545 75.809 26.764 33.353 

07.Passeio com reboque 1 eixo 7.582 10.727 2.546 2.423 2.585 4.144 
08.Passeio com reboque 2 
eixos 2 5.064 751 764 863 2.381 

09.Caminhão 7 eixos ou mais 14.764 17.554 7.321 8.492 6.415 7.109 

10.Ônibus 2 Eixos 61.682 9.614 11.091 1.503 38.617 7.012 

11.Ônibus 3 Eixos 16.86 2.798 1.892 253 2.138 899 

12.Ônibus 4 Eixos 392 52 85 7 76 24 

Total 4.930.706 4.702.711 1.119.064 941.846 1.061.650 1.007.558 

(fonte: UNIVIAS, 2012b) 
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4. 1. FLUXO POR TIPO DE INTERSEÇÃO 

De acordo com a norma do DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2005, p. 120), o tipo de interseção deve ser 

escolhido de acordo com o fluxo na mesma, conforme demonstrados nas figuras 15 a 18. 

Apesar de maiores fluxos exigirem soluções maiores (como rótulas cheias, por exemplo), 

nada impede o uso dos tipos C e D em fluxos mais baixos. 

Em virtude dessa variação, a primeira análise realizada foi a comparação fluxo por tipo de 

interseção, com o uso de boxplots. A expectativa inicial era que as interseções maiores 

apresentassem fluxos também maiores. A verificação da faixa de fluxo de cada tipo de 

interseção (figura 22) é essencial para uma melhor análise dos resultados obtidos pelos outros 

métodos. 

Figura 22 – Fluxo por tipo de interseção 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

4. 2 ACIDENTES POR FLUXO 

O passo seguinte foi a criação de um gráfico de acidentes, em função do fluxo, para cada tipo 

de interseção (B, C e D). Para melhor visualização dos dados, foi realizada uma regressão 

linear dos respectivos dados.  
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Unindo-se uma curva limite de acidentes (calculada através da equação 1) aos dados obtidos, 

é possível estabelecer faixas de fluxo para a utilização de cada tipo de interseção, conforme 

está exemplificado na figura 23. Essas faixas de fluxo podem ser comparadas às estabelecidas 

pelas normas, para fim de verificação das diferenças entre teoria e prática. 

Figura 23 – União de regressões lineares à reta limite 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

Para validação do método, é necessária a verificação do coeficiente de determinação R2, que 

deve ser razoável. Esses resultados são apresentados nas figuras 24 a 26. 

4. 3 TAXA DE ACIDENTES POR FLUXO 

Outra análise realizada foi a da variação do número de acidentes dividido pelo respectivo 

fluxo. Numa situação hipotética de interseções que seguissem fielmente a reta obtida na 

regressão linear da análise anterior, esta taxa de acidentes seria simplesmente o coeficiente 

angular das retas. Numa situação real, essa taxa irá variar, possivelmente em função das 

características da interseção.  
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Figura 24 – Acidentes por fluxo para interseções tipo B 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

Figura 25 – Acidentes por fluxo para interseções tipo C 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 
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Figura 26 – Acidentes por fluxo para interseções tipo D 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

Essa análise de taxa de acidentes tem como objetivo a verificação da variabilidade de 

acidentes entre os diferentes tipos de interseção. Essa variabilidade deve ser maior em 

interseções com menor grau de canalização e maior quantidade ou periculosidade de pontos 

de conflitos entre os fluxos presentes, pois abrem uma maior margem à erros por inabilidade 

ou imprudência do usuário, elementos altamente aleatórios. Aqui, novamente se utilizou o 

recurso do boxplot, para uma comparação entre os tipos B, C e D como pode ser visto na 

figura 27 (o detalhe exclui os valores outliers para uma melhor visualização). 

Figura 27 – Taxa de acidentes por tipo de interseção 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 
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4. 4 RELAÇÃO ENTRE VEÍCULOS PESADOS E ACIDENTES 

Veículos pesados são um importante fator em rodovias. O tema é abordado por Pereira Neto e 

Widmer (2008, p. 34),que questionam os valores estabelecidos por norma, bem como a lógica 

usada: 

[...] no Manual [do DNIT] é utilizada como argumento a tese de que os caminhões, 
em razão do seu maior porte, intimidam os veículos de passeio, que tendem a ceder 
espaço, diminuindo sua velocidade e dando oportunidade para que estes veículos se 
insiram na via principal. Este argumento, todavia, não é consistente, uma vez que o 
comportamento dos motoristas não é único, não devendo ser generalizado, de forma 
que situações como estas podem resultar em acidentes. 

Para verificar existência de uma relação entre quantidade de veículos pesados e acidentes em 

interseções, foi criado um diagrama de pareto relacionando a porcentagem de veículos 

pesados e a taxa de acidentes por fluxo em cada uma das interseções (figuras 28 a 30). 

Figura 28 – Porcentagem de veículos pesados e taxa de acidentes (tipo B) 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 
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Figura 29 – Porcentagem de veículos pesados e taxa de acidentes (tipo C) 

 
 (fonte:elaborado pelo autor) 

Figura 30 – Porcentagem de veículos pesados e taxa de acidentes (tipo D) 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

Para uma melhor análise, gerou-se um boxplot relacionando-se as mesmas variáveis anteriores 

(figura 31). Desta vez, foi criado apenas um gráfico para cada tipo de interseção. 
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Figura 31 – Porcentagem de veículos pesados e taxa de acidentes 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

4. 5 COMPARAÇÃO DE DADOS OBTIDOS COM DADOS CALCULADOS 

Por último, foi gerado um gráfico de dados obtidos contra dados calculados pela equação 1 

para as interseções tipo B e C. O limite entre as interseções D e F (interconexões) são função 

da capacidade da rótula, logo, não há coeficientes para interseções D, conforme é visto nas 

tabelas 3 e 4. 

Os dados foram calculados para valores de fluxo na via principal iguais aos observados. Para 

a via secundária, utilizou-se o maior valor possível de ser atingido para o respectivo fluxo 

principal, sem que se altere o tipo de interseção, de acordo com as figuras 15 a 18. Nas figuras 

32 e 33, são apresentados os valores de acidentes observados e calculados, onde cada ponto 

representa uma das interseções estudadas. As coordenadas x e y representam, 

respectivamente, os valores observados e calculados. 
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Figura 32 – Comparação entre dados obtidos e calculados, para interseções tipo B 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 

Figura 33 – Comparação entre dados obtidos e calculados, para interseções tipo C 

 
(fonte:elaborado pelo autor) 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Na figura 22, pode ser observado que, apesar de uma variação na média de fluxo, não há 

grande diferença de fluxo entre os tipos de interseção em seus pontos de maior concentração 

(as caixas). Mesmo assim, as interseções tipo D possuem maior concentração de valores mais 

altos, o que já era esperado. 

O que não era esperado é a presença de valores de fluxo superiores nas interseções tipo B e C. 

Estes valores, embora em quantidade reduzida, podem representar a existência de uma grande 

diferença de fluxos entre as vias principal e secundária, gerando uma necessidade de 

priorização de tráfego que, não necessariamente representa um maior tráfego, ou necessidade 

de interseção maior, como pode ser observado nas figuras 15 a 18. Como apenas o fluxo 

principal foi comparado, tem-se a discrepância observada. 

Independente do motivo, ou da combinação deles, essa diferença deve ser considerada nas 

análises seguintes. Estas análises são apresentadas nos próximos itens. 

5. 1 ACIDENTES POR FLUXO 

O resultado das regressões lineares, referentes a relação de acidentes por fluxo, não foi 

satisfatório. O valor do coeficiente de determinação das interseções B, C e D foram, 

respectivamente, R2 = 0,002, R2 = 0,0001, e R2 = 0,01, quando era esperado valores superiores 

a 0,4.  

A escassez de dados, apenas dois anos, pode ter sido responsável pelo resultado inconclusivo, 

pois o método do DNIT (equação 1) usa o volume de tráfego como parâmetro de previsão de 

acidentes. Entretanto, existem outros fatores que devem ser levados em consideração: 

a) os dados disponíveis são referentes apenas à via principal, o que pode gerar 
inconsistências, conforme mencionado anteriormente; 

b) foram usados valores de fluxo da praça de pedágio mais próxima, o que é 
apenas uma aproximação. 
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Em virtude dessa inconsistência, a geração de faixas de tráfego recomendáveis, bem como sua 

comparação com valores de norma, não foi realizada.  

5. 2 TAXA DE ACIDENTES POR FLUXO 

A análise da taxa de acidentes tinha como objetivo verificar a variabilidade de acidentes entre 

os diferentes tipos de interseção. Na figura 27, fica clara a maior variabilidade de acidentes 

nos tipos inferiores, o que já era esperado. Como foi dito anteriormente, essa maior 

variabilidade pode ser explicada pela maior responsabilidade deixada à cargo do usuário. Este 

fato deve-se a dois fatores: 

a) a menor canalização presente nos tipos B e C permite uma maior possibilidade 
de movimentos (legais ou não), o que aumenta a imprevisibilidade do usuário; 

b) os tipos B e C possuem pontos de conflitos de maior periculosidade, 
especialmente os cruzamentos, o que torna a decisão do usuário mais 
importante. 

 
Em uma análise simples, considerando-se apenas a média de acidentes, esse fato não seria 

observado. O fato do valor médio de acidentes diminuir de B para D, embora importante, não 

é tão relevante quanto a análise realizada, pois não há uma caracterização das causas de 

acidentes apresentadas. 

Ainda deve ser observada a discrepância de fluxos inicialmente citada. Como os valores 

disformes foram acima do esperado, a taxa de acidentes por fluxo, dos tipos B e C, deveria 

diminuir caso essa discrepância fosse relevante. Como o efeito foi contrário, conclui-se não 

haver relação entre o resultado aqui obtido e a não conformidade anteriormente observada. 

5. 3 RELAÇÃO ENTRE VEÍCULOS PESADOS E ACIDENTES 

A comparação entre porcentagem de veículos pesados e taxa de acidentes que foi apresentada 

nas figuras 28 a 30 não mostra uma relação clara entre as duas variáveis. Calculando-se o 

coeficiente de determinação, com uso da equação 3, foram obtidos os resultados r2 = 0,1142, 

0,6383 e 0,1369, para tipo B, C e D, respectivamente. 
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Embora um dos resultados tenha superado a meta de 0,4, deve ser lembrado que “[…]r2 não 

mede a adequação do modelo, uma vez que ele pode ser artificialmente aumentado […]” 

(MONTGORERY, D. C.; RUNGER, G. C., 2003, p. 221). Logo, os valores realmente 

relevantes são os que revelam não haver relação entre a porcentagem de veículos pesados e a 

taxa de acidentes. 

Uma hipótese, não muito provável, para essa falta de relação é a reduzida base de dados 

utilizada, dois anos. A diferença de fluxo, pela provável priorização de tráfego, não é uma 

explicação válida, pois a discrepância de fluxo ocorreu entre os tipos B e C, já a não relação 

visível entre B e D. Isto leva a conclusão de realmente não haver relação entre as variáveis. 

5. 4 COMPARAÇÃO DE DADOS OBTIDOS COM DADOS CALCULADOS 

A última análise demonstrou que os resultados calculados foram completamente diferentes 

dos obtidos na prática. Em alguns casos, o valor obtido foi superior a 80 vezes o calculado 

pelo modelo do DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2005, p. 106). 

Pela ordem de grandeza da diferença, a base de dados de apenas dois anos não pode ser 

responsabilizada pelo erro. Uma possível não atualização de projeto, em função de mudanças 

de fluxo, também pode ser descartada, pois os limites máximos contidos nas figuras 15 a 18 

não passam de quatro acidentes por ano.  

Uma possível explicação para essa diferença deve-se ao fato da norma do DNIT ser elaborada 

com base nas normas suecas, desenvolvidas para uma realidade bem diferente da brasileira. 

Isso não necessariamente invalida o método utilizado pelo DNIT, mas torna os resultados 

numéricos divergentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho tinha como objetivo a avaliação dos dispositivos padrão de interseções de 

rodovias simples, visando uma minimização de acidentes. A obtenção de dados de 

interseções, acidentes e fluxo, possibilitou a realização de uma análise estatística comparativa 

entre os dispositivos estudados. Os dados estavam limitados aos trechos sob administração da 

concessionária Univias. 

A verificação do fluxo por tipo de interseção mostrou-se relevante, pois apresentou uma 

divergência em relação ao que se esperava. Essa diferença foi identificada como um possível 

motivo de falha nas análises subsequentes. 

Os dispositivos que possuem medidas mais significativas de melhoria de movimentos, rótulas 

fechadas, apresentaram resultados mais satisfatórios, o que era esperado. A análise de taxa de 

acidentes sobre fluxo mostrou-se eficiente na verificação da maior variabilidade de acidentes 

nas interseções que mais dependem da decisão do usuário, o fator mais aleatório presente na 

comparação. Outros fatores aleatórios, como clima e condições dos veículos, também podem 

alterar a variabilidade de acidentes aqui avaliada, porém, por carência de dados, não foi 

possível uma avaliação que incluísse tais variáveis. 

A tentativa de relacionar a quantidade de veículos pesados e acidentes não obteve sucesso. 

Seria necessária uma análise mais aprofundada para se provar que não há relação, ainda 

assim, provar-se-ia apenas que a quantidade de veículos pesados não é fator pertinente na 

quantidade de acidentes. A presença de veículo pesado ainda é um fator de risco que merece a 

devida consideração. 

A última análise mostrou que os valores estimados por norma não coincidem com os dados 

observados. Essa diferença pode ter varias causas, mas a mais provável é o fato da norma ser 

baseadas em normas suecas. 

Todos os resultados obtidos neste trabalho foram analisados partindo do pressuposto que os 

modelos geométricos representam perfeitamente a geometria dos dispositivos existentes. Não 

foram considerados detalhes geométricos específicos de cada interseção. 
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Ao finalizar o trabalho, conclui-se que a canalização de tráfego é realmente eficiente na 

redução de imprevisibilidades. A adoção de interseções acima do mínimo exigido por norma é 

extremamente interessante no caso de alteração de interseções existentes, caso a 

desorganização e a possibilidade de transgressão sejam identificadas como causas primárias 

de acidentes. No caso de um acúmulo de problemas, como uma curva vertical desfavorável, a 

adoção de uma interseção superior, e a consequente suavização de pontos de conflito, pode 

ser igualmente interessante. 

Em termos de norma, apesar da diferença numérica, o método do DNIT é válido de forma 

qualitativa, especialmente a classificação dos tipos de interseção, de A para D. Entretanto, 

faz-se necessário uma análise mais profunda ao se projetar uma nova interseção, haja vista 

que a simples adoção dos valores mínimos da norma pode não ser satisfatória. 

Por limitação de tempo e recursos, trabalhou-se com dados de fluxo pouco confiáveis. Para 

uma melhor análise, é necessária a realização de contagem de tráfego em cada interseção, 

cobrindo todos os movimentos realizados, e não apenas o fluxo na via principal. 

Para realização de futuros trabalhos, é recomendado que se utilize uma maior base de dados 

de acidentes, com contagem de tráfego nas próprias interseções. Isso garantiria uma maior 

confiabilidade e resultados mais conclusivos, em especial nas análises por regressão linear. 
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Apêndice A – Fluxo e taxa de acidentes 
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TIPO B 

Acidentes Fluxo (anual) Fluxo (VDM) Acidentes /Fluxo (x10
-4

) 

5 1 3329006 3393366 9120.564 9296.893 5.482116884 1.075628152 

3 5 3329006 3393366 9120.564 9296.893 3.28927013 5.378140761 

3 10 3329006 3393366 9120.564 9296.893 3.28927013 10.75628152 

6 8 3329006 3393366 9120.564 9296.893 6.578540261 8.605025217 

1 6 3329006 3393366 9120.564 9296.893 1.096423377 6.453768913 

6 10 3329006 3393366 9120.564 9296.893 6.578540261 10.75628152 

11 12 3329006 3393366 9120.564 9296.893 12.06065715 12.90753783 

8 3 3329006 3393366 9120.564 9296.893 8.771387015 3.226884456 

31 40 1573495 1605851 4310.945 4399.592 71.90998383 90.91752597 

9 13 1573495 1605851 4310.945 4399.592 20.87709208 29.54819594 

6 12 1573495 1605851 4310.945 4399.592 13.91806139 27.27525779 

2 3 1166780 1305178 3196.658 3575.83 6.256535079 8.389660261 

3 2 1166780 1305178 3196.658 3575.83 9.384802619 5.593106841 

3 4 1166780 1305178 3196.658 3575.83 9.384802619 11.18621368 

2 0 774666 792966 2122.373 2172.51 9.423416027 0 

5 3 774666 792966 2122.373 2172.51 23.55854007 13.80891488 

2 3 774666 792966 2122.373 2172.51 9.423416027 13.80891488 

9 11 774666 792966 2122.373 2172.51 42.40537212 50.63268791 

8 10 774666 792966 2122.373 2172.51 37.69366411 46.02971628 

10 7 774666 792966 2122.373 2172.51 47.11708014 32.2208014 

6 18 774666 792966 2122.373 2172.51 28.27024808 82.8534893 

7 10 774666 792966 2122.373 2172.51 32.98195609 46.02971628 

7 10 774666 792966 2122.373 2172.51 32.98195609 46.02971628 

1 1 3290626 3354975 9015.414 9191.712 1.109211439 1.087936572 

1 4 3290626 3354975 9015.414 9191.712 1.109211439 4.351746287 

2 4 1378582 1481353 3776.937 4058.501 5.295296181 9.855854749 

7 7 1378582 1481353 3776.937 4058.501 18.53353663 17.24774581 

2 1 1378582 1481353 3776.937 4058.501 5.295296181 2.463963687 

3 7 1378582 1481353 3776.937 4058.501 7.942944272 17.24774581 

10 14 4930706 4702711 13508.78 12884.14 7.402591029 10.86607278 

3 8 1119064 941846 3065.929 2580.4 9.784963148 31.00294528 

11 8 1119064 941846 3065.929 2580.4 35.87819821 31.00294528 

6 5 774666 792966 2122.373 2172.51 28.27024808 23.01485814 

33 44 774666 792966 2122.373 2172.51 155.4863644 202.5307516 

30 29 4930706 4702711 13508.78 12884.14 22.20777309 22.50829362 

3 3 4930706 4702711 13508.78 12884.14 2.220777309 2.328444168 

2 2 4930706 4702711 13508.78 12884.14 1.480518206 1.552296112 

11 15 4930706 4702711 13508.78 12884.14 8.142850131 11.64222084 

17 25 4930706 4702711 13508.78 12884.14 12.58440475 19.4037014 
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TIPO C 

Acidentes Fluxo (anual) Fluxo (VDM) Acidentes /Fluxo (x10
-4

) 

2 5 3329006 3393366 9120.564384 9296.893151 2.192846754 5.378140761 

3 1 1166780 1305178 3196.657534 3575.830137 9.384802619 2.79655342 

3 3 1166780 1305178 3196.657534 3575.830137 9.384802619 8.389660261 

1 4 1166780 1305178 3196.657534 3575.830137 3.12826754 11.18621368 

6 6 774666 792966 2122.372603 2172.509589 28.27024808 27.61782977 

1 3 3157202 3044124 8649.868493 8340.065753 1.15608694 3.597093942 

4 10 3290626 3354975 9015.413699 9191.712329 4.436845755 10.87936572 

1 1 1378582 1481353 3776.936986 4058.50137 2.647648091 2.463963687 

6 10 1119064 941846 3065.928767 2580.4 19.5699263 38.7536816 

9 8 1119064 941846 3065.928767 2580.4 29.35488944 31.00294528 

10 6 1119064 941846 3065.928767 2580.4 32.61654383 23.25220896 

7 14 1119064 941846 3065.928767 2580.4 22.83158068 54.25515424 

6 3 1119064 941846 3065.928767 2580.4 19.5699263 11.62610448 

4 2 4930706 4702711 13508.78356 12884.13973 2.961036411 1.552296112 

9 14 4930706 4702711 13508.78356 12884.13973 6.662331926 10.86607278 

6 4 4930706 4702711 13508.78356 12884.13973 4.441554617 3.104592224 

 

TIPO D 

Acidentes Fluxo (anual) Fluxo (VDM) Acidentes /Fluxo (x10
-4

) 

2 4 3329006 3393366 9120.564384 9296.893151 2.192846754 4.302512608 

1 9 3329006 3393366 9120.564384 9296.893151 1.096423377 9.680653369 

3 6 3329006 3393366 9120.564384 9296.893151 3.28927013 6.453768913 

2 8 3157202 3044124 8649.868493 8340.065753 2.312173881 9.592250513 

4 3 3290626 3354975 9015.413699 9191.712329 4.436845755 3.263809715 

2 1 1378582 1481353 3776.936986 4058.50137 5.295296181 2.463963687 

7 5 3487946 3425207 9556.016438 9384.128767 7.325228086 5.328145131 

8 8 3487946 3425207 9556.016438 9384.128767 8.371689241 8.52503221 

1 3 363592 338190 996.1424658 926.5479452 10.03872472 32.37824891 

1 3 363592 338190 996.1424658 926.5479452 10.03872472 32.37824891 

11 14 1119064 941846 3065.928767 2580.4 35.87819821 54.25515424 

14 6 1119064 941846 3065.928767 2580.4 45.66316136 23.25220896 
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Apêndice B – Taxa de acidentes e percentual de veículos pesados 
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TIPO B 

Acidentes /Fluxo (x10-4) Fluxo (anual) Veículos pesados(%) 

9.423416027 17.24774581 774666 1481353 36.64211415 32.02403478 

9.423416027 13.91806139 774666 1573495 36.64211415 32.11468737 

23.55854007 20.87709208 774666 1573495 36.64211415 32.11468737 

28.27024808 71.90998383 774666 1573495 36.64211415 32.11468737 

28.27024808 27.27525779 774666 1605851 36.64211415 32.35225435 

32.98195609 29.54819594 774666 1605851 36.64211415 32.35225435 

32.98195609 90.91752597 774666 1605851 36.64211415 32.35225435 

37.69366411 1.109211439 774666 3290626 36.64211415 28.62406727 

42.40537212 1.109211439 774666 3290626 36.64211415 28.62406727 

47.11708014 1.096423377 774666 3329006 36.64211415 33.43379375 

155.4863644 3.28927013 774666 3329006 36.64211415 33.43379375 

0 3.28927013 792966 3329006 36.94269363 33.43379375 

13.80891488 5.482116884 792966 3329006 36.94269363 33.43379375 

13.80891488 6.578540261 792966 3329006 36.94269363 33.43379375 

23.01485814 6.578540261 792966 3329006 36.94269363 33.43379375 

32.2208014 8.771387015 792966 3329006 36.94269363 33.43379375 

46.02971628 12.06065715 792966 3329006 36.94269363 33.43379375 

46.02971628 1.087936572 792966 3354975 36.94269363 29.00266023 

46.02971628 4.351746287 792966 3354975 36.94269363 29.00266023 

50.63268791 1.075628152 792966 3393366 36.94269363 33.9133474 

82.8534893 3.226884456 792966 3393366 36.94269363 33.9133474 

202.5307516 5.378140761 792966 3393366 36.94269363 33.9133474 

31.00294528 6.453768913 941846 3393366 44.68628629 33.9133474 

31.00294528 8.605025217 941846 3393366 44.68628629 33.9133474 

9.784963148 10.75628152 1119064 3393366 42.42858317 33.9133474 

35.87819821 10.75628152 1119064 3393366 42.42858317 33.9133474 

6.256535079 12.90753783 1166780 3393366 30.05125216 33.9133474 

9.384802619 1.552296112 1166780 4702711 30.05125216 26.29459901 

9.384802619 2.328444168 1166780 4702711 30.05125216 26.29459901 

5.593106841 10.86607278 1305178 4702711 30.29356915 26.29459901 

8.389660261 11.64222084 1305178 4702711 30.29356915 26.29459901 

11.18621368 19.4037014 1305178 4702711 30.29356915 26.29459901 

5.295296181 22.50829362 1378582 4702711 31.97604495 26.29459901 

5.295296181 1.480518206 1378582 4930706 31.97604495 26.58136583 

7.942944272 2.220777309 1378582 4930706 31.97604495 26.58136583 

18.53353663 7.402591029 1378582 4930706 31.97604495 26.58136583 

2.463963687 8.142850131 1481353 4930706 32.02403478 26.58136583 

9.855854749 12.58440475 1481353 4930706 32.02403478 26.58136583 

17.24774581 22.20777309 1481353 4930706 32.02403478 26.58136583 
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TIPO C 

Acidentes /Fluxo (x10-4) Fluxo (anual) Veículos pesados(%) 

28.27024808 8.389660261 774666 1305178 36.64211415 30.29356915 

27.61782977 11.18621368 792966 1305178 36.94269363 30.29356915 

11.62610448 2.647648091 941846 1378582 44.68628629 31.97604495 

23.25220896 2.463963687 941846 1481353 44.68628629 32.02403478 

31.00294528 3.597093942 941846 3044124 44.68628629 29.77033787 

38.7536816 1.15608694 941846 3157202 44.68628629 30.52782179 

54.25515424 4.436845755 941846 3290626 44.68628629 28.62406727 

19.5699263 2.192846754 1119064 3329006 42.42858317 33.43379375 

19.5699263 10.87936572 1119064 3354975 42.42858317 29.00266023 

22.83158068 5.378140761 1119064 3393366 42.42858317 33.9133474 

29.35488944 1.552296112 1119064 4702711 42.42858317 26.29459901 

32.61654383 3.104592224 1119064 4702711 42.42858317 26.29459901 

3.12826754 10.86607278 1166780 4702711 30.05125216 26.29459901 

9.384802619 2.961036411 1166780 4930706 30.05125216 26.58136583 

9.384802619 4.441554617 1166780 4930706 30.05125216 26.58136583 

2.79655342 6.662331926 1305178 4930706 30.29356915 26.58136583 

      TIPO D 

Acidentes /Fluxo (x10-4) Fluxo (anual) Veículos pesados(%) 

32.37824891 2.312173881 338190 3157202 37.99254857 30.52782179 

32.37824891 4.436845755 338190 3290626 37.99254857 28.62406727 

10.03872472 1.096423377 363592 3329006 39.01240951 33.43379375 

10.03872472 2.192846754 363592 3329006 39.01240951 33.43379375 

23.25220896 3.28927013 941846 3329006 44.68628629 33.43379375 

54.25515424 3.263809715 941846 3354975 44.68628629 29.00266023 

35.87819821 4.302512608 1119064 3393366 42.42858317 33.9133474 

45.66316136 6.453768913 1119064 3393366 42.42858317 33.9133474 

5.295296181 9.680653369 1378582 3393366 31.97604495 33.9133474 

2.463963687 5.328145131 1481353 3425207 32.02403478 41.71879247 

34.79515346 8.52503221 1573495 3425207 32.11468737 41.71879247 

68.18814448 7.325228086 1605851 3487946 32.35225435 13.5222277 

9.592250513 8.371689241 3044124 3487946 29.77033787 13.5222277 
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ANEXO A – Interseções e acidentes 
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Rodovia 
Interseção Acidentes 

Tipo km Tipo 2009 2010 

BR-386 B 269.53 
Entroncamento tipo Espera a Direita com ilhas 
canalizadoras 

5 1 

BR-386 D 300.80 Rótula Alongada Fechada 2 4 

BR-386 C 314.80 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

2 5 

BR-386 B 324.37 Rótula Alongada Aberta 3 5 

BR-386 B 355.08 
Meia Rótula Alongada Aberta com ilhas 
canalizadoras 

3 10 

BR-386 B 360.07 
Entroncamento tipo Espera a Direira com ilhas 
canalizadoras 

6 8 

BR-386 B 361.28 
Entroncamento tipo Espera a Direira com ilhas 
canalizadoras 

1 6 

BR-386 B 366.20 Rótula Circular Aberta 6 10 

BR-386 B 368.00 
Rótula Alongada Aberta com ilhas 
canalizadoras 

11 12 

BR-386 B 378.09 Rótula Circular Aberta com ilhas canalizadoras 8 3 

BR-386 D 384.60 Rótula alongada Fechada 1 9 

BR-386 D 389.43 Rótula Alongada Fechada 3 6 

ERS-130 B 72.80 
Rótula Alongada Aberta com ilhas 
canalizadoras 

31 40 

ERS-130 B 73.75 Rótula Circular Aberta 9 13 

ERS-130 B 80.22 
Entroncamento tipo Espera a Direita com ilhas 
canalizadoras 

6 12 

RSC-453 C 1.70 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

3 1 

RSC-453 C 2.44 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

3 3 

RSC-453 B 4.25 Rótula Circular Aberta 2 3 

RSC-453 B 5.16 Rótula Circular Aberta 3 2 

RSC-453 B 10.68 Rótula Circular Aberta 3 4 

RSC-453 C 14.75 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

1 4 

RSC-453 B 54.36 Rótula Circular Aberta com ilhas canalizadoras 2 0 

RSC-453 B 55.58 Rótula Circular Aberta 5 3 

RSC-453 B 59.80 Rótula Circular Aberta 2 3 

RSC-453 C 65.81 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

6 6 

RSC-453 B 81.58 Rótula Circular Aberta 9 11 

RSC-453 B 82.58 Rótula Circular Aberta 8 10 

RSC-453 B 85.30 Rótula Alongada Aberta 10 7 

RSC-453 B 93.73 Rótula Circular Aberta 6 18 

RSC-453 B 94.32 Rótula Circular Aberta com ilhas canalizadoras 7 10 

RSC-453 B 94.70 Rótula Circular Aberta com ilhas canalizadoras 7 10 

BR-116 C 306.98 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 1 3 

BR-116 D 397.78 Rótula Circular Fechada 2 8 

BR-290 C 130.25 
Entroncamento tipo Espera a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

4 10 
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Rodovia 
Interseção Acidentes 

Tipo km Tipo 2009 2010 

BR-290 B 162.00 Rótula Circular Aberta com ilhas canalizadoras 1 1 

BR-290 D 174.30 
Rótula circular Fechada com ilhas 
canalizadoras 

4 3 

BR-290 B 175.30 Rótula Alongada Aberta 1 4 

BR-290 B 182.80 
Rótula Alongada Aberta com ilhas 
canalizadoras 

2 4 

BR-290 D 213.88 Rótula Alongada Fechada 2 1 

BR-290 B 215.52 
Rótula Alongada Aberta com ilhas 
canalizadoras 

7 7 

BR-290 C 262.50 
Entroncamento tipo Espera  a Esquerda com 
ilhas canalizadoras 

1 1 

BR-290 B 283.25 Rótula Circular Aberta com ilhas canalizadoras 2 1 

BR-290 B 317.30 
Entroncamento tipo Espera a Direita com ilhas 
canalizadoras 

3 7 

ERS-040 D 64.50 Rotula Circular Alongada Fechada 7 5 

ERS-040 D 85.08 
Rótula Alongada Fechada com Ilhas 
Canalizadoras 

8 8 

BR-116 D 154.26 Rótula Circular Fechada 1 3 

BR-116 D 172.00 Rótula Circular Fechada 1 3 

ERS-122 B 82.84 Rótula Circular Aberta 10 14 

ERS-122 C 83.53 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 6 10 

ERS-122 C 84.18 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 9 8 

ERS-122 C 88.48 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 10 6 

ERS-122 C 89.08 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 7 14 

ERS-122 D 92.70 Rótula Alongada Fechada 11 14 

ERS-122 B 94.94 Rótula Circular Aberta 3 8 

ERS-122 B 95.84 Rótula Circular Aberta 11 8 

ERS-122 D 96.50 Rótula Circular Fechada 14 6 

ERS-122 C 102.60 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 6 3 

RSC-453 B 146.10 Rótula Circular Aberta 6 5 

RSC-453 B 141.36 Rótula Circular Aberta 33 44 

ERS-122 B 80.37 Rótula Circular Aberta 30 29 

ERS-122 B 79.53 Rótula Circular Aberta 3 3 

ERS-122 B 77.84 Rótula Circular Aberta 2 2 

ERS-122 B 76.57 Rótula Circular Aberta 11 15 

ERS-122 C 71.28 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 4 2 

ERS-122 B 70.59 Rótula Circular Aberta 17 25 

ERS-122 C 59.00 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 9 14 

ERS-122 C 54.53 Entroncamento tipo Espera a Esquerda 6 4 
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ANEXO B – Fluxo de veículos 
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Praça Farroupilha Flores da Cunha São Marcos 

Tipo de veículo 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

01.Passeio e utilitário 3.610.475 3.450.361 640.964 517.783 761.258 720.858 

02.Caminhão 2 Eixos 490.518 492.369 104.83 92.372 95.862 111.947 

03.Caminhão 3 Eixos 429.446 405.564 174.156 151.69 89.57 82.839 

04.Caminhão 4 Eixos 34.334 41.55 20.023 20.097 8.034 10.192 

05.Caminhão 5 Eixos 145.958 124.882 92.86 70.653 29.468 26.8 

06.Caminhão 6 Eixos 116.695 142.176 62.545 75.809 26.764 33.353 

07.Passeio com reboque 1 eixo 7.582 10.727 2.546 2.423 2.585 4.144 
08.Passeio com reboque 2 
eixos 2 5.064 751 764 863 2.381 

09.Caminhão 7 eixos ou mais 14.764 17.554 7.321 8.492 6.415 7.109 

10.Ônibus 2 Eixos 61.682 9.614 11.091 1.503 38.617 7.012 

11.Ônibus 3 Eixos 16.86 2.798 1.892 253 2.138 899 

12.Ônibus 4 Eixos 392 52 85 7 76 24 

Total 
4.930.706 4.702.711 1.119.064 941.846 1.061.650 1.007.558 

 

Praça Eldorado Guaíba Pantano Grande 

Tipo de veículo 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

01.Passeio e utilitário 2.331.237 2.362.284 2.173.501 2.117.161 929.172 995.992 

02.Caminhão 2 Eixos 217.562 257.661 213.741 271.241 67.808 88.95 

03.Caminhão 3 Eixos 269.788 271.961 249.772 230.1 146.14 152.982 

04.Caminhão 4 Eixos 23.108 29.332 25.892 28.842 20.205 23.313 

05.Caminhão 5 Eixos 194.307 188.471 172.278 143.512 95.228 97.985 

06.Caminhão 6 Eixos 134.337 172.146 159.442 177.494 58.828 80.449 

07.Passeio com reboque 1 eixo 12.693 15.011 16.951 17.452 6.897 8.036 
08.Passeio com reboque 2 
eixos 3.246 4.648 2.925 3.265 1.697 2.936 

09.Caminhão 7 eixos ou mais 40.331 38.421 26.359 24.721 19.588 19.163 

10.Ônibus 2 Eixos 53.005 9.643 108.807 28.384 22.592 5.657 

11.Ônibus 3 Eixos 10.83 5.295 7.17 1.879 10.23 5.742 

12.Ônibus 4 Eixos 182 102 364 73 197 148 

Total 3.290.626 3.354.975 3.157.202 3.044.124 1.378.582 1.481.353 
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Praça Viamão Boa Vista do Sul Cruzeiro do Sul 

Tipo de veículo 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

01.Passeio e utilitário 2.977.903 2.861.091 487.633 491.981 799.71 883.392 

02.Caminhão 2 Eixos 161.266 181.03 98.148 100.56 146.939 163.52 

03.Caminhão 3 Eixos 153.866 187.072 106.92 112.09 126.73 144.917 

04.Caminhão 4 Eixos 12.436 15.495 6.842 14.379 8.847 15.998 

05.Caminhão 5 Eixos 37.414 52.943 25.865 23.262 23.969 23.95 

06.Caminhão 6 Eixos 44.14 59.228 26.909 32.697 25.306 35.577 

07.Passeio com reboque 1 eixo 34.601 33.904 2.597 5.771 13.452 18.96 
08.Passeio com reboque 2 
eixos 3.794 4.353 582 2.271 2.986 7.441 

09.Caminhão 7 eixos ou mais 3.899 4.944 5.377 8.606 5.487 8.039 

10.Ônibus 2 Eixos 57.869 24.509 10.818 949 10.875 3.074 

11.Ônibus 3 Eixos 714 606 2.906 387 2.118 297 

12.Ônibus 4 Eixos 44 32 69 13 361 13 

Total 
3.487.946 3.425.207 774.666 792.966 1.166.780 1.305.178 

 

Praça Encantado Fazanda Vilanova Marques de Souza 

Tipo de veículo 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

01.Passeio e utilitário 1.064.428 1.081.131 2.204.742 2.213.892 895.842 1.090.416 

02.Caminhão 2 Eixos 195.96 213.277 286.592 331.122 109.143 134.808 

03.Caminhão 3 Eixos 200.94 206.957 412.75 424.172 200.194 255.077 

04.Caminhão 4 Eixos 17.301 25.831 22.589 35.246 13.965 20.754 

05.Caminhão 5 Eixos 27.008 26.578 135.106 127.482 93.646 108.185 

06.Caminhão 6 Eixos 32.381 36.573 162.89 191.932 114.971 166.279 

07.Passeio com reboque 1 eixo 3.086 4.153 9.316 22.366 12.881 4.64 
08.Passeio com reboque 2 
eixos 658 1.038 1.935 6.304 3.67 1.131 

09.Caminhão 7 eixos ou mais 6.579 7.242 31.756 33.393 31.909 51.046 

10.Ônibus 2 Eixos 22.817 2.86 35.702 3.672 9.76 1.617 

11.Ônibus 3 Eixos 2.315 208 24.635 3.7 9.459 1.63 

12.Ônibus 4 Eixos 22 3 993 85 345 46 

Total 
1.573.495 1.605.851 3.329.006 3.393.366 1.495.785 1.835.629 
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Praça Vila Cristina 
Santo Antônio da 

Patrulha 

Tipo de veículo 2009 2010 2009 2010 

 01.Passeio e utilitário 221.157 208.935 959.187 974.082 
 02.Caminhão 2 Eixos 49.209 49.248 65.441 63.112 

 03.Caminhão 3 Eixos 37.165 35.61 51.155 56.251 
 04.Caminhão 4 Eixos 2.811 4.75 3.419 4.453 

 05.Caminhão 5 Eixos 20.119 16.776 19.048 19.458 

 06.Caminhão 6 Eixos 16.867 17.156 9.987 13.566 
 07.Passeio com reboque 1 eixo 494 524 9.403 9.927 

 08.Passeio com reboque 2 
eixos 95 244 1.589 1.57 

 09.Caminhão 7 eixos ou mais 2.663 3.057 1.737 1.298 

 10.Ônibus 2 Eixos 11.558 1.668   514 
 11.Ônibus 3 Eixos 1.369 192   78 

 12.Ônibus 4 Eixos 85 30   12 
 Total 363.592 338.19 1.120.966 1.144.321 

  


