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RESUMO 

 

 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontaram que no ano de 

2015, os acidentes de trânsito foram a primeira causa de mortes de pessoas 

entre 15 e 29 anos no mundo. O trânsito vitima mais de 3.000 pessoas 

diariamente em todo mundo. No Brasil a realidade não é diferente. Dados do 

Departamento Nacional de Trânsito evidenciaram que em 10 (dez) anos (2007-

2017) a frota de veículos brasileira praticamente dobrou e no Nordeste esse 

crescimento foi ainda maior, 156%; entretanto a evolução da extensão das 

rodovias federais brasileiras pavimentadas teve um incremento de 11% apenas. 

Nesse sentido, observa-se que a infraestrutura viária não evoluiu na mesma 

proporção que o volume de tráfego. Atualmente o País apresenta números 

elevados de acidentes, a Confederação Nacional de Transporte afirma que o 

trânsito lesiona cerca de 285 pessoas diariamente no Brasil e leva a óbito, por 

dia, 20,8 pessoas, em média. Nesse contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo principal realizar um estudo exploratório, qualitativo e quantitativo, dos 

acidentes ocorridos nas rodovias federais do estado de Rio Grande do Norte, 

nos anos de 2016, 2017 e o primeiro semestre de 2018, os dados da pesquisa 

foram obtidos dos registros de acidentes feitos pela Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) que constam dados das ocorrências de acidentes nas rodovias federais. 

Foram investigados os pontos críticos para ocorrência de acidentes e foi 

observado que 5,2% de toda extensão rodoviária federal potiguar é responsável 

por 34% dos acidentes na malha viária estadual (BR).  Esses dados indicam que 

medidas preventivas e corretivas necessitam ser pensadas e implantadas 

visando a melhoria da segurança viária nas rodovias federais no estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

Palavras-chave: Acidente de trânsito. Rodovia Federal no Rio Grande do Norte. 

Pontos críticos de acidentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o trânsito causa morte 

anual de, aproximadamente 1,3 milhão de pessoas e a incapacitação de milhares 

de outras. A OMS afirma também que lesões ocasionadas pelos acidentes 

rodoviários são a principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 a 29 

anos, estando entre as três principais causas de morte entre pessoas de 5 a 44 

anos. De acordo com a Associação Nacional de Trânsito (ANT), o número maior 

de mortes ocorre nos países onde o crescimento constante e acelerado da frota 

de veículos, não acompanha políticas de infraestrutura necessária para absorver 

as necessidades atribuídas pelo aumento do fluxo de veículos.   

O Brasil é um exemplo dessa situação. Nos últimos 10 (dez anos, a frota 

de veículos aumentou 95,6%, e a malha rodoviária federal pavimentada cresceu 

apenas 11,3% no mesmo período (DENATRAN, 2016). 

Os acidentes de trânsito se constituem um grave problema de saúde e de 

segurança pública, exigindo que ações efetivas sejam tomadas no sentido de 

minimizar seu número e severidade. Segundo dados do Departamento de 

Informação do Sistema Único de Saúde - DATASUS, no ano de 1998, os 

acidentes de trânsito foram responsáveis pelo maior número de internações 

hospitalares quando comparado com as demais causas de internações. Já as 

mortes decorrentes de acidentes de trânsito ocuparam o terceiro lugar no quadro 

geral de mortes, ficando atrás apenas de doenças cardiovasculares e violência 

urbana (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2002). 

O aumento da frota, aliado ao comportamento inadequado de alguns 

motoristas na condução do seu veículo, agregado as condições inadequadas de 

algumas rodovias federais, contribuem para o aumento do número de acidentes, 

consequentemente o número de óbitos. Pesquisa da Confederação Nacional de 

Transporte (CNT), realizada nas Rodovias, indica que 61,8% das rodovias 

avaliadas apontam algum tipo de problema, classificadas como: regular, ruim ou 

péssimo (CNT, 2018). 
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Segundo dados do DENATRAN – Departamento Nacional de Transito, 

percebe-se que a frota total de veículos no estado do Rio Grande do Norte em 

circulação aumentou mais de 100% entre 2008 e 2018. O Gráfico 1 demonstra 

tal crescimento. 

Fonte: Adaptado de DENATRAN (2019) 

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015), 

não se pode mensurar o dano sofrido por uma vítima de acidente de trânsito e 

seus familiares, porém, através de metodologias específicas de cálculo, pode-se 

estimar o custo desse tipo de ocorrência nos aspectos econômico-financeiros.  

Os acidentes de trânsito diariamente retiram a vida de muitas pessoas, 
causando perdas irreversíveis às suas famílias e à sociedade 
brasileira, bem como ocupando leitos hospitalares com os feridos com 
um custo mais elevado para o poder público e que poderiam servir para 
tratamentos de doenças comuns (MOTTA, 2009, p. 12). 

 

 Segundo dados do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), 

no ano de 2017, cerca de 6.200 pessoas perderam suas vidas e quase 84 mil 

ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais. 

 Segundo Carmo e Raia (2017), nos estados do Sul do país, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, 21.505 pessoas ficaram gravemente feridas ou 

morreram em acidentes nos segmentos urbanos das rodovias federais 

brasileiras, entre os anos de 2010 a 2014.  
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Gráfico 1 - Evolução anual da frota de veículos no Rio Grande do Norte 
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De acordo com Velloso e Jacques (2012), embora sejam classificadas 

como rurais rodovias que cruzam áreas urbanas contam com características que 

são típicas de avenidas e ruas urbanas, como o alto número de pontos de acesso 

e grande movimento de pedestres que caminham por seus acostamentos e as 

cruzam em qualquer ponto, comportamento típico do ambiente urbano. Devido 

às características dos trechos urbanos das rodovias brasileiras, é notório que os 

pedestres estão entre as maiores vítimas (SILVA Jr; 2006, e SILVA Jr. e 

FERREIRA, 2008). 

Entre 2016 e 2018, segundo dados da Policia Rodoviária Federal, 

considerando as rodovias federais que passam pelo Rio Grande do Norte em 

toda sua extensão nacional, morreram 2.281 pessoas acidentadas em trechos 

urbanos, e outras 38.268 sofreram algum tipo de lesão. Neste período mais de 

40.549 pessoas ficaram feridas ou foram a óbito em acidentes nos segmentos 

rodoviários urbanos fiscalizados pela PRF. O Quadro 1 apresenta o número de 

vítimas envolvidas, por uso do solo e total. 

 

Quadro 1 -  Vítimas de acidentes de trânsito com vítimas feridas ou fatais, em 

rodovias federais, em 2016, 2017e 2018. 

Ano Trecho urbano Trecho rural Total Trecho urbano (%) 

2016 6.545 4.122 10.667 61,3% 

2017 5.532 4.925 10.457 52,9% 

2018 4.463 3.705 8.168 54,6% 

Total 16.540 12.752 29.292 56,4% 

Fonte: Policia Rodoviária Federal (2016-2018) 

 

Em geral, considerando o Quadro 1, pode-se observar que os acidentes 

nas Rodovias Federais acontecem em toda extensão da via, entretanto nos 

trechos urbanos das rodovias federais, que são muito menores quando 

comparados com a extensão rural, ocorrem mais acidentes. No presente 

trabalho essa informação será pesquisada a fim de ter-se conhecimento sobre a 

ocorrência dessa mesma prevalência no estado do Rio Grande do Norte, bem 

como outros aspectos referentes aos acidentes ocorridos nas rodovias federais 

no âmbito do Estado. 
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2.   OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Determinar os pontos críticos, para ocorrência de acidentes, nas rodovias 

federais no estado do Rio Grande do Norte, observando os principais fatores que 

podem contribuir para ocorrência desses acidentes. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Identificar pontos críticos, para ocorrência de acidentes, nas rodovias 

federais que cortam o estado do Rio Grande do Norte;  

 Apontar os prováveis fatores condicionantes para a ocorrência de 

acidentes nas rodovias federais no âmbito estadual, principalmente 

aqueles com vítimas fatais e feridos graves; 

 Observar se existe correlação entre esses fatores condicionantes e a 

engenharia; 

 Propor melhorias ao sistema viário que possam auxiliar na redução do 

número e na severidade dos acidentes ocorridos. 

  



18 
 

 

3. REFERENCIAL TEORICO 

 

 

3.1. ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

(NBR 10697/1989), acidente de trânsito é definido como todo evento não 

premeditado de que resulte dano em veículo ou na sua carga e/ou lesões em 

pessoas e/ou animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento 

nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Dessa forma, o acidente de 

trânsito pode ser definido como o acontecimento que envolve pelo menos um 

veículo que circula pela via de trânsito, podendo ele ser motorizado ou não 

(GOLD, 1998). 

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - Acidente é um 

evento independente e não intencional do desejo do homem, causado por uma 

força externa, alheia, que atua subitamente e deixa ferimentos no corpo, na 

mente e danos materiais e ao ambiente. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define acidente como algo que 

independe do desejo do homem, causado por força externa, alheia, que atua 

subitamente e deixa ferimento no corpo e na mente.  Ainda de acordo com a 

OMS - O transito causa morte anual de, aproximadamente 1,3 milhão de pessoas 

e a incapacitação de milhares de outras. Lesões ocasionadas pelos acidentes 

rodoviários são a principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 a 29 

anos, estando entre as três principais causas de morte entre pessoas de 5 a 44 

anos. 

“O termo acidente é comumente aceito como uma ocorrência que envolve 

um ou mais veículos de transporte em uma colisão que resulta em danos 

materiais, ferimentos ou morte” (HOEL; GARBER; SADEK, 2011, p. 466). 

Coca et al. (2012), tem uma definição similar a esta, mencionam que um 

acidente de trânsito é considerado um evento que envolve um ou mais veículos, 

sendo eles motorizados ou não, que estejam em movimento por uma via e que 

gerem ferimentos a pessoas ou também danos materiais a veículos ou demais 
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elementos presentes no ambiente viário (postes, edificações, sinais de trânsito, 

etc.). 

Tendo em vista as referências supracitadas, sempre que o termo acidente 

for citado neste trabalho, compreende-se como uma ocorrência em uma via de 

trânsito que envolva no mínimo um veículo, motorizado ou não, que tenha 

chocado contra outro elemento presente na via, e tenha causado danos físicos 

ou materiais aos envolvidos. 

Os acidentes de trânsito geram custos econômicos e financeiros às 

famílias das vítimas, aos governos e à sociedade (IPEA, 2015). Esses custos 

podem ser associados às pessoas, aos veículos, a questões institucionais ou 

então à via e ao meio ambiente do local onde ocorreu o acidente. Os custos 

relacionados às pessoas são associados ao atendimento de vítimas e à perda 

de produção do indivíduo como, custos do atendimento pré-hospitalar, 

hospitalar, pós-hospitalar, de remoção/translado na questão de atendimento e 

custos de perda de produção e gastos previdenciários referentes à interrupção 

das atividades produtivas do indivíduo (IPEA, 2006). 

Ainda sobre o relatório de pesquisa, IPEA (2006), dados demonstram que 

os custos associados aos veículos se referem à necessidade de remoção do 

próprio e de conserto, enquanto que os custos institucionais são associados a 

processos judiciais e ao atendimento policial. Já os custos relacionados à via e 

ao meio ambiente surgem da necessidade de reconstrução de elementos 

presentes no ambiente viário. 

A Confederação Nacional de Transportes (CNT), elaborou uma cartilha 

que relaciona os Acidentes Rodoviários com a Infraestrutura viária, esse 

documento apresenta uma estimativa de custos econômicos dos acidentes de 

trânsito ocorridos no Brasil em 2017 (Quadro 02). 
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Quadro 2 - Custo Econômico dos Acidentes Rodoviários - 2017 

 

Tipo 

 

Custo 

Médio (R$) 

 

Número de 

Acidentes 

Custo Total 

dos Acidentes 

(R$ bilhões) 

Com fatalidade R$ 783.217,92 5.178 R$ 4,06 

Com vítimas R$ 109.209,59 53.538 R$ 5,85 

Sem vítimas R$ 27.928,83 30.680 R$ 0,86 

 89.396 R$ 10,77 

Fonte: Adaptado CNT – Acidentes Rodoviários e a Infraestrutura 

Cardoso (2006) cita que em contraposição aos acidentes surge a 

segurança viária, que serve como forma de mensurar o quão seguro e protegido 

o sistema viário está quanto à ocorrência de acidentes e suas consequências. 

Desse modo, a segurança viária deve ser avaliada na forma de índices, como 

número de acidentes por milhares de quilômetros, etc.  

O referido autor exemplifica que nas rodovias fiscalizadas pela PRF, no 

ano de 2014, ocorreram 169.163 acidentes de trânsito, desses 4% foram com 

vítimas fatais, 37% apresentaram ferimentos e os 59% saíram ilesos. Dentre os 

acidentes com vítimas fatais, 23% estão relacionados ao excesso de velocidade 

ou ultrapassagem indevida (IPEA, 2015). 

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES 

 

 

Os acidentes de trânsito podem ser classificados conforme três conceitos, 

sem vítimas, com vítimas que podem ou não ser fatais. Acidentes sem vítimas 

são os que provocam apenas danos materiais, não causando nenhum tipo de 

lesão física as pessoas envolvidas. Acidentes com vítimas, causam ferimentos 

em pelo menos uma das pessoas envolvidas, no caso de morte da parte 

envolvida, o acidente é classificado como acidente com vítima fatal, mesmo que 

a morte ocorra após o registro da ocorrência (GOLD, 1998). 

Segundo Cardoso (2006) para formular modelos de prevenção de 

acidentes, que por sua vez ajudam na tomada de decisões para realizar ações 
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preventivas, é necessário realizar uma segmentação em relação aos tipos de 

acidentes, sendo que a classificação pode ser estendida quanto à gravidade. 

 

3.2.1. Classificação dos Acidentes quanto aos tipos 

 

Para Coca et al. (2012) a classificação dos acidentes de acordo com seu 

tipo deve ser capaz de separar os acidentes com diferentes características com 

objetivo de se identificar as causas possíveis do acontecimento de cada tipo, 

para que futuramente se torne possível definir ações a serem implementadas 

para reduzir o número de acidentes. 

 Segundo a NBR 10697:1989 (ABNT, 1989), os acidentes podem ser 

classificados em colisões, abalroamentos1, choques, acidentes com pedestres, 

tombamentos, capotagens, engavetamentos, quedas e outros. Logo, cada tipo 

de acidente pode ter sua subdivisão para tornar ainda mais clara a cinemática 

do ocorrido. Em seguida serão expostos os tipos de acidentes de acordo com a 

norma supracitada. 

 Seguindo as orientações da norma da ABNT — NBR 10.697, Pesquisa de 

Acidentes de Trânsito e o Código de Trânsito Brasileiro, temos que: 

 

a) Colisões 

 

São acidentes em que um veículo em movimento sofre o impacto de outro 

veículo, também em movimento. 

Coca et al. (2012) cita que as colisões têm como característica principal o 

envolvimento de pelo menos dois veículos, sendo subdivida em colisões 

traseiras, laterais, transversais ou frontais. Na colisão traseira, os veículos 

envolvidos trafegam na mesma direção e sentido, como mostra a Figura 1. 

  

                                                           
1 Abalroamentos: Colisão frontal entre veículos. 
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Figura 1 - Ilustração de Colisão Traseira 

Figura 2 - Ilustração de colisão lateral 

Figura 3 - Ilustração de Colisão transversal 

 

 

  

 

Fonte: Gold (1998, p.19) 

Geralmente ocorre devido ao veículo da frente frear bruscamente ou estar 

se deslocando a uma velocidade muito baixa, e então o veículo que está a uma 

velocidade maior não tem tempo suficiente para frear e evitar a colisão, mas vale 

ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) preconiza em seu artigo 30º 

parágrafo único, que os veículos devem salvaguardar uma distância de 

segurança, de modo que possam evitar a colisão traseira. 

Na colisão lateral os envolvidos estão trafegando na mesma direção, 

podendo o sentido ser o mesmo ou o oposto, e ocorre quando um dos veículos 

sai de sua trajetória e acaba colidindo lateralmente com o veículo ao seu lado, 

como é ilustrado na Figura 2. 

 

 

 

Fonte: Gold (1998, p.19) 

Já as colisões transversais são observadas quando veículos que estão se 

movendo em direções aproximadamente perpendiculares e a frente de um 

envolvido colide com a lateral de outro, é mais comum observada em 

cruzamentos viários. A Figura 3 ilustra uma colisão transversal. 

     

 

 

Fonte: Gold (1998, p.20) 
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Figura 4 - Ilustração de Colisão Frontal 

Figura 5- Ilustração de Choque Contra Objeto 

A colisão frontal, na maioria dos casos, causa danos maiores tanto aos 

veículos como aos seus ocupantes, tendo em vista que os veículos estão se 

movendo numa mesma direção, porém em sentidos opostos, como mostra a 

Figura 4. Ocorre usualmente quando um dos envolvidos ocupa a pista destinada 

ao tráfego do sentido oposto, uma das principais causas desse tipo de colisão 

são as ultrapassagens indevidas. As colisões são conhecidas como 

abalroamentos. 

  

 

 

  

Fonte: Gold (1998, p.19) 

b) Choques 

 

São acidentes em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto 

fixo ou móvel, mas sem movimento, mas que esteja parado, podendo este objeto 

ser outro veículo, defensa metálica, barreira de concreto, postes, árvores etc. A 

Figura 5 ilustra um exemplo de choque contra objeto. 

 

 

 

 

 

Fonte: Gold (1998, p.20) 
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Figura 6 - Ilustração de Capotamento 

Figura 7 - Ilustração de Tombamento 

c) Acidentes com pedestre  

 

  Os acidentes com pedestre são distribuídos em: atropelamento, que é o 

acidente em que o pedestre ou um animal sofre um impacto de um veículo, 

estando pelo menos uma das partes em movimento; e acidente pessoal de 

trânsito, que é qualquer evento em que o pedestre sofre danos físicos ou 

materiais, porém não há a participação de um veículo ou uma ação criminosa. 

 

d) Capotamentos 

 

São os acidentes em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer 

sentido, chegando a ficar com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer 

posição. A Figura 6 ilustra um exemplo de capotamento. 

 

 

 

 

Fonte: Gold (1998, p.20) 

e) Tombamentos 

 

Semelhante ao capotamento, o veículo sai de sua posição normal, 

imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. A Figura 

7 ilustra um exemplo de tombamento. 

 

 

 

  

Fonte: Gold (1998, p.20) 
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Figura 8 - Ilustração de Engavetamento 

 

f) Engavetamentos  

 

Neste tipo de acidente há o envolvimento de três ou mais veículos. 

Acontece o impacto entre os veículos envolvidos sendo que todos estão num 

mesmo sentido de circulação. A Figura 8 ilustra um exemplo de engavetamento. 

   

 

 

 

Fonte: Gold (1998, p.19) 

g) Queda 

 

É o acidente em que há impacto em razão de queda livre do veículo, ou 

queda de pessoas ou cargas por ela transportadas. 

 

h) Outros tipos de acidentes 

 

Acidentes que não se encaixam em nenhum dos tipos anteriores, são 

classificados como outros. A Policia Rodoviária Federal - PRF normalmente 

classifica esses acidentes como saída de pista, quando o veículo ultrapassa os 

limites da faixa da via e vem a sofrer danos em seguida, como choque contra 

algum objeto, capotamento, tombamento etc. 

Segundo Coca et al. (2012), em alguns acidentes pode ocorrer a 

combinação de tipos de acidentes, por exemplo, um veículo pode estar 

trafegando quando sofre o impacto com um animal atravessando a rodovia 

(atropelamento), em seguida o condutor perde o controle do carro e acaba se 

chocando com a defensa metálica ao lado da pista (choque). De acordo com a 

NBR 12898:1993 (ABNT, 1993), acidentes como o do exemplo acima são 

definidos como acidentes complexos. 
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3.2.2. Classificação dos acidentes quanto à gravidade 

 

Coca et al. (2012) citam que no Brasil, a Polícia Militar adota a 

classificação de acidentes de trânsito quanto à gravidade levando em 

consideração três categorias: Acidentes de trânsito sem vítimas, com vítimas, 

porém não fatais e com vítimas fatais. Vale salientar que esta classificação não 

leva em consideração a quantidade de vítimas, apenas o acidente. 

Quando ocorre um acidente envolvendo diferentes vítimas, sua 

classificação será de acordo com a vítima mais grave, ou seja, na ocorrência de 

uma vítima fatal e uma vítima ferida, o acidente levará a classificação de 

“Acidente de trânsito com vítima fatal”. 

O Denatran, que é o banco de dados do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal (DPRF), possui registro de cerca de 3.608 acidentes de 

trânsito ocorridos em rodovias federais brasileiras no estado do Rio Grande do 

Norte no período compreendido entre 2016 a 2018. Sendo que desses acidentes 

ao menos 8,11% resultaram em pelo menos uma vítima fatal, e outros 71,15% 

em vítimas feridas, mas não fatais. 

 

3.2.3. Classificação do estado físico das vítimas 

 

A NBR 12898:1993 (ABNT, 1993) classifica as vítimas de acidentes de 

trânsito conforme seus ferimentos no momento do acidente ou em até 30 dias 

após sua ocorrência em até três tipos: 

a) Vítima fatal de acidente de transito 

Quando a vítima não resiste aos ferimentos sofridos no acidente e vem a 

falecer no momento do evento ou em até 30 dias depois. 
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b) Vítima de acidente de trânsito com ferimento grave  

 

Quando a vítima sofre lesões que necessitam de tratamento médico por 

um período maior de tempo, causando-a incapacidade temporária ou 

permanente para ocupações habituais. 

c) Vítima de acidente de trânsito com natureza leve  

Quando a vítima sofre lesões que não a impedem de exercer suas 

ocupações habituais. 

Mas vale lembrar, não só as lesões físicas incapacitam, às vezes os 

traumas psicológicos decorrentes de um acidente veicular podem incapacitar a 

vítima e impedi-la de executar as atividades laborais. 

 

3.3. FATORES GERADORES DE ACIDENTES 

 

Um dos maiores desafios que os profissionais da área de engenharia de 

tráfego enfrentam, é a definição das causas que motivaram a ocorrência de 

acidentes de trânsito, dado que um acidente, na maioria das vezes, é resultado 

da interação entre essas diversas causas (CARDOSO, 2006). 

Conforme o Ministério dos Transportes (2002), os fatores contribuintes 

para a ocorrência de um acidente podem ser divididos em três grupos: Fator 

Humano, Fator Via e Meio Ambiente e Fator Veículo. Esta classificação é 

determinada pela verificação de uma relação direta entre o risco de ocorrência 

de um evento desta natureza em um determinado local e as características 

geométricas, ambientais, do tempo e do tráfego neste ambiente, da mesma 

maneira que as condições dos veículos que trafegam, nesse contexto: 

O Fator Humano está ligado ao comportamento das pessoas que se 

envolveram no acidente de trânsito, seja como condutor, passageiro, ciclista ou 

pedestre. Dentre esses fatores pode-se citar, por exemplo, a imprudência do 

motorista (não manter distância de segurança, ultrapassar em local proibido, não 

utilizar cinto de segurança, ingerir bebida alcoólica, desobediência as normas de 

trânsito, velocidade incompatível, etc). 
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O Fator Via e Meio Ambiente diz respeito às características da via e do 

meio ambiente, ao seu redor no momento de ocorrência do acidente. A 

Engenharia está ligada diretamente ao Fator Via, pois estão os erros de projeto 

durante a construção ou implantação da rodovia (superelevação inadequada da 

curva, pavimento excessivamente liso). Também a falta de manutenção e 

conservação da via, da sinalização, ocorrência vegetação cobrindo a pista ou 

placas de sinalização e a condição temporal no momento do acidente 

O Fator Veículo se refere à possíveis problemas que venham ocorrer com 

o próprio enquanto trafega na via. Pode-se considerar que este fator está 

indiretamente ligado ao Fator Humano, visto que a grande maioria dos 

problemas, ocorre devido à falta de manutenção básica, como mau ajuste dos 

freios e pneus muito gastos. O veículo sofreria tais problemas citados devido ao 

seu condutor não o ter preparado corretamente para circulação. 

 Gold (1998) considera algo a mais, além dos três fatores supracitados, a 

existência de mais uma condição motivadora de acidentes, os Fatores 

Institucionais/Sociais. Estes fatores estariam relacionados a questões de 

regulamentação e fiscalização de órgãos reguladores e policiais. Apesar de que 

este fator possa colaborar para a ocorrência de acidentes, normalmente, não é 

considerado na análise de acidentes e de pontos críticos. 

De acordo com o estudo realizado por Austraoads (1994, apud 

CARDOSO, 2006), o fator humano está presente na causa de 95% da amostra 

de acidentes estudada, dos quais 24% também houve a presença de fatores 

viários-ambientais, além de 4% com a presença do fator veicular, isto é, 67% dos 

acidentes analisados foram causados pelo fator humano em particular. Se ainda 

considerarmos que o fator veicular esteja diretamente ligado ao fator humano, 

conforme citado anteriormente, assim percebemos que mais de 70% dos 

acidentes ocorrem somente devido ao fator humano. 

Este número demonstra que, embora ações de engenharia, que são muito 

importantes, possam colaborar para a redução no número de acidentes, elas não 

são suficientes, tendo a necessidade de realização de ações de fiscalização e 

conscientização dos motoristas e todos os demais em geral envolvidos no 

trânsito. 
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Elvik (2006) propôs quatro leis que poderiam formar estatisticamente uma 

relação entre fatores de risco à ocorrência de acidentes e seu acontecimento. 

Citou que existem fatores internos e externos que restringem a capacidade 

humana de raciocínio diante de perigos no trânsito, o que acaba acarretando em 

erros de direção e, adiante, à ocorrência do acidente de trânsito. 

Lei universal do aprendizado, é a primeira lei, que faz relação entre 

capacidade de um condutor perceber e reagir a um perigo à sua frente e sua 

experiência em dirigir. Isto, Elvik (2006) relata que quanto mais viagens um 

condutor realiza, mais experiente se torna, aumentando proporcionalmente sua 

habilidade de detecção e controle de perigos enfrentados no trânsito. 

A Figura 9 apresenta dados de acidentes ocorridos na Noruega em 1998, 

evidenciando uma relação entre a distância viajada por mês (eixo das abscissas) 

e o número de acidentes ocorridos por milhões de quilômetros rodados (eixo das 

ordenadas); o que confirma a consideração de Elvik, a taxa de acidentes tem 

uma queda brusca conforme o aumento da quilometragem percorrida ao longo 

do mês pelos condutores. 

Fonte: Elvik (2006) 

 

Figura 9 - Taxa de acidentes envolvendo motoristas principiantes em função da 

distância percorrida por mês. 
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A segunda lei, “Law of the unpredictable”, traduzida por Coca et. al (2012) 

como a lei dos eventos raros, determina que os acidentes tem mais chances de 

acontecer quando algo que o motorista não estava esperando acontece e não 

está preparado para tomar as ações necessárias. Ainda cita que quanto mais 

incomum se encontrar um fator de risco no trânsito, maior é a chance de o 

mesmo causar um acidente, já que aparece raramente e em menor número, 

colocando essas como oportunidades enfrentadas pelos condutores para 

aprendizagem e controle desses problemas. 

Pode-se fazer uma junção com essas duas leis apresentadas. A lei 

universal do aprendizado declara que de acordo com que o condutor adquire 

experiência na direção, menor é chance do mesmo se envolver em acidentes, a 

lei dos eventos raros menciona que perigos que ocorrem com uma periodicidade 

maior são mais fáceis de serem controlados pois os condutores estão mais 

acostumados e ficam mais atentos à eles e, de certa forma, até esperam que os 

mesmos venham acontecer, isto é, por ser mais comum, houve um aprendizado  

dos motoristas ao longo do tempo que fez com que soubessem reagir a esses 

tipos de problemas com maior facilidade.    

Lei da complexidade, a terceira lei, Coca et al. (2012) mostra uma relação 

entre o número de informações relevantes por unidade de tempo suportadas pelo 

condutor no trânsito, e a possibilidade de cometer um erro, ou seja, um motorista 

sujeito a poucos riscos (situação de baixa complexidade) tem uma capacidade 

maior de controlar suas ações para resolver determinados problemas, que um 

outro motorista que esteja sujeito à vários riscos (situação de alta complexidade). 

“Um motorista que adota uma margem pequena de segurança faz com 

que sua direção se torne mais complexa que a de um motorista que aceita uma 

margem de erro maior” (ELVIK, 2006). Isto é, o motorista que se propõe a correr 

mais risco, está passível a cometer algum erro ao longo de sua viagem, mas sua 

viagem é menos complexa que a de um motorista mais cauteloso. 

 Um exemplo disso, quando há uma ultrapassagem em uma via de pista 

dupla, um motorista mais cauteloso vai sentir mais dificuldade para efetuar este 

tipo de manobra do que um motorista que corriqueiramente aceite correr um risco 

maior, com isso, a viagem do motorista mais cuidadoso será mais complexa. 
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Lei da capacidade cognitiva é a última lei proposta por Elvik (2006). Ela 

pressupõe que o estado de atenção do condutor, no momento do evento que 

pode levar ao acidente de transito, influencia a capacidade do motorista tomar 

decisões. Quanto mais desatento o motorista tiver, por qualquer motivo, a sua 

capacidade de raciocínio no momento da tomada de decisão, e posteriormente, 

maior será o risco de acontecer um acidente (Coca et. al, 2012).   

Esta última lei, encontra total fundamento, no incremento do número de 

acidentes ocasionados por condutores que ingeriram bebidas alcoólicas e os que 

usaram o aparelho celular durante a condução veicular. Segundo pesquisa2 feita 

pela Seguradora Líder, divulgada na semana nacional do trânsito de 2018, 72% 

dos brasileiros utilizam o celular enquanto dirigem, seja escrevendo ou lendo 

mensagens, essa foi a infração que teve maior incremento nos anos de 2017 e 

2018. 

 

3.4. CARACTERISTICA DAS RODOVIAS 

 

De acordo com DNIT (2010) - Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, a classificação funcional das vias é o agrupamento hierárquico 

através do qual as vias são ordenadas levando em consideração o tipo de 

serviço oferecido e a função que exercem no ambiente viário. As rodovias 

brasileiras podem ser classificadas funcionalmente em três sistemas. 

 

 Sistema Arterial: é o sistema que forma uma rede de rodovias que tem 

como finalidade principal proporcionar a mobilidade para altos volumes 

de tráfego, promovendo a ligação entre cidades e demais centros 

geradores de tráfego.  

 Sistema Coletor: possui a finalidade de promover as ligações 

intermunicipais e de centros geradores de tráfego que não são servidos 

                                                           
2 Disponível em: https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-

estatistico/BOLETIM-ESPECIAL-SEMANANACIONAL-2018.pdf, Acesso em: 07 de março de 2019. 

https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-estatistico/BOLETIM-ESPECIAL-SEMANANACIONAL-2018.pdf
https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-estatistico/BOLETIM-ESPECIAL-SEMANANACIONAL-2018.pdf
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pelo Sistema Arterial. De forma geral, as distâncias das viagens no 

Sistema Coletor são menores comparadas com as viagens no Sistema 

Arterial e com velocidades reduzidas.  

 Sistema Local: sistema composto por vias geralmente de pequena 

extensão, tendo como função proporcionar acessibilidade ao tráfego 

intramunicipal. Embora possa apresentar descontinuidades, não pode ser 

isolado do restante da rede rodoviária.  

   

DNER (1999) - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, atual 

(DNIT), ainda cita uma subclassificação para o Sistema Arterial, em Sistema 

Arterial Principal, Sistema Arterial Primário e Sistema Arterial Secundário. As 

rodovias com classificação Arterial Principal se caracterizam por atender a 

viagens internacionais e inter-regionais, proporcionando um trânsito contínuo 

dentro da região. Ligam, de forma geral, cidades com população acima de 150 

mil habitantes e as capitais de Estados a uma velocidade de operação entre 

60km/h e 120km/h. 

Agora o Sistema Arterial Primário atende às viagens inter-regionais e 

interestaduais em regiões não servidas pelo Sistema Arterial principal, 

conectando cidades com população acima de 50 mil habitantes a uma 

velocidade de operação de 50km/h a 80km/h. A classificação como Sistema 

Arterial Secundário destina-se às rodovias que tem como propósito a ligação 

entre viagens intraestaduais e viagens não servidas por nenhum dos sistemas 

citados anteriormente. Geralmente, conecta cidades com população acima de 

10 mil habitantes com uma velocidade de operação entre 40km/h a 80km/h. 

A velocidade diretriz é variável dependendo do local onde a rodovia está 

cruzando, da característica da via, podendo ser: Dupla, simples, múltipla. Tendo 

que ser respeitada a velocidade indicada por meio de sinalização. O art. 61º do 

Código de Trânsito Brasileiro (LEI Nº 9.503, De 23 de setembro de 1997), cita 

que onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será 

de 80km/h para qualquer tipo de veículo, nas vias de trânsito rápido; 60km/h para 

qualquer tipo de veículo, nas vias arteriais; 40km/h para qualquer tipo de veículo, 

nas vias coletoras; 30km/h para qualquer tipo de veículo, nas vias locais. Isto é 

valido nas vias urbanas. 
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Já para as vias rurais, sendo de pista dupla: 110 km/h para automóveis, 

camionetas e motocicletas; 90 km/h para os demais veículos. Para vias rurais de 

pista simples: 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas 90 km/h 

para os demais veículos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia divide-se em duas etapas, uma com abordagem 

quantitativa e outra com abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa 

contempla a revisão bibliográfica e a abordagem quantitativa   trata-se da análise 

dos dados de acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais que 

perpassam pelo estado do Rio Grande do Norte, esses dados são analisados a 

partir de planilhas de excel disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal3. 

Com o intuito de ter um estudo homogêneo, limitou-se aos dados referentes ao 

período compreendido entre 2016 até o primeiro semestre de 2018.  

Foram analisadas sete rodovias federais em seus trechos que cortam o 

estado do Rio Grande do Norte, que são, BR-101, BR-110, BR-226, BR-304, BR-

405, BR-406, BR-427. As rodovias deste estudo são o principal eixo de ligação 

entre as principais cidades do Rio Grande do Norte: Natal/RN, Mossoró/RN, 

Assú/RN, Caicó/RN e outras. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa para ter conhecimento sobre os 

fatores que poderiam contribuir para a ocorrência dos acidentes, em seguida foi 

feita uma busca por dados estatísticos do número de acidentes nas rodovias 

federais do Estado. A partir desse levantamento foram elencados os trechos 

críticos para ocorrência de acidentes nas rodovias federais objeto da pesquisa. 

Com a análise de dados estatísticos, foram quantificados os acidentes nesses 

trechos, considerando fatores como: Tipo de colisão, vítimas, situação da via 

onde ocorreu o acidente, possíveis causas do acidente, entre outros.  

  

                                                           
3 Disponível em: https://www.prf.gov.br/portal/dados-abertos/acidentes. Acesso em 18 de fevereiro de 
2019. 

https://www.prf.gov.br/portal/dados-abertos/acidentes


34 
 

 

Figura 10 - BR 101  

5. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

5.1. ACIDENTES OCORRIDOS NAS RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Os pontos definidos como críticos a partir da aplicação da metodologia 

são apresentados a seguir bem como as características dos acidentes ocorridos 

ao longo de sua extensão e o local com concentração no período de análise. 

 

5.1.1. BR - 101 

 

BR 101 é a segunda rodovia mais extensa do Brasil, com extensão total 

de 4 650 km e atravessa 12 estados brasileiros, a extensão que corta o estado 

do Rio Grande do Norte é de aproximadamente 194 km tendo origem no 

município de Touros, passando pelos municípios de Ceará-mirim, Parnamirim, 

Canguaretama, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, 

Maxanraguape, Natal e Goianinha e finalizando na divisa com a Paraíba. O 

trecho potiguar da rodovia conecta o estado do Rio Grande do Norte com a 

Paraíba. A BR-101, é a rodovia federal potiguar com maior número de acidentes. 

Sua localização geográfica no estado do Rio Grande do Norte é apresentada na 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 
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Figura 11 – km 66,0 ao km 129,9 

No total foram registrados 1.437 acidentes ao longo desta rodovia, com a 

maior concentração no trecho de 76,2 km entre o km 66,0 e o km 129,9, que liga 

a cidade de Extremoz a São Jose do Mipibu, respondendo por 85,32% do total 

de acidentes registrados na rodovia. Sua localização geográfica é apresentada 

na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

O trecho supracitado, além de ser o ponto onde tem a maior ocorrência 

de acidentes, é também o trecho mais perigoso, pois coincide com o local da 

rodovia com a maior concentração de acidentes com vítimas fatais, o intervalo 

condensa 67,74% (42 ocorrências) dos acidentes fatais do segmento no estado, 

e em 903 acidentes houve vítimas feridas  

Destaca-se também, um intervalo de 5 km no trecho crítico da rodovia, 

onde foram registradas 247 ocorrências de acidentes (cerca de 20,14%) do total 

registrado no trecho em destaque. O mesmo se encontra no bairro Lagoa Nova 

em Natal, o local é de grande circulação de veículos, com muitos retornos, o que 

contribui para predominância de colisões traseiras, em 33% das ocorrências, 

seguida de colisões laterais, com 19% das ocorrências, como pode ser 

observado no Gráfico 2. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A BR-101 passa por 10 cidades do estado do Rio Grande do Norte. Sendo 

que a cidade de Natal concentra a maior parcela de acidentes rodoviários 

registrados, 36,40%. 

Nos meses de março (cerca de 10,02%), janeiro (cerca de 10,01%) e maio 

(cerca de 9,81%) concentram-se o maior número de acidentes, representando 

30,06%. Sábado, domingo e segunda são os dias com mais ocorrências de 

acidentes na rodovia federal em destaque, com 17,33%, 14,26% e 14,13% 

respectivamente, um fator que pode ocasionar esse incremento de acidentes 

nesses dias, é que os fins de semana o volume de tráfego aumenta 

consideravelmente. 

Os dados apontam o fator humano como causador da maior parte dos 

acidentes, pelo menos 74,95%. A falta de atenção dos usuários das vias 

(condutores e pedestres), é a maior causadora, cerca de 35,98%, das 

ocorrências. Já causa de acidentes por motivos de Engenharia (defeito na pista, 

sinalização inadequada ou insuficiente) foram responsáveis por 3,83% dos 

acidentes no trecho estadual da BR-101. 
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  Gráfico 2 - Acidentes ocorridos na BR-101 por tipo (%) 
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5.1.2. BR – 110 

 

A rodovia federal BR-110, cruza parte do Nordeste, tendo início no Rio 

grande do Norte, na cidade de Areia Branca, passa por Mossoró e segue no 

sentido sul passando pelos estados da Paraíba, Pernambuco e tem seu fim na 

Bahia. Sua extensão total é de 1.042 km. No nosso estado a rodovia tem 

aproximadamente 181 km de extensão. Sua localização geográfica no estado do 

Rio Grande do Norte é apresentada na Figura 12.  

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

A BR-110 é a quinta rodovia federal que passa pelo estado do Rio Grande 

do Norte com mais registro de acidentes; ocorreram 293 acidentes ao longo da 

rodovia, o local que ocupa a maior quantidade de ocorrência é o trecho de 5 km, 

que fica entra os km 45,0 e o km 49,9, localizado na Cidade de Mossoró, com 

54,27% do total de acidentes da rodovia. Sua localização geográfica é 

apresentada na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 -  BR 110  
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  Fonte: Adaptado Google Earth (2019). 

 

Na rodovia aconteceram 21 ocorrências com vítimas fatais, sendo 28,57% 

destes, no trecho com maior número de acidentes (relatado anteriormente), 

destas ocorrências, 85,71% foram ocasionadas pelo fator humano, com 

destaque para a falta de atenção do condutor/pedestre e ingestão de bebida 

alcoólica, logo, além de ser o intervalo com a maior concentração de acidentes, 

também é o local mais perigoso da BR -110. 

Em relação aos tipos de acidentes ocorridos no trecho observado como 

crítico da rodovia, observa-se a predominância de colisões transversais e 

traseiras, sendo que colisões transversais representam 30,82% do total de 

acidentes neste ponto, e colisões traseiras 24,53%, conforme mostra o Gráfico 

3. 

 

 

 

 

 

Fonte:Elaborado pelo autor 
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Gráfico 3 - Acidentes ocorridos na BR-110 por tipo (%) 

Figura 13 – km 45,0 ao km 49,9 
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No Rio Grande do Norte, a cidade de Mossoró reúne a maior quantidade 

de acidentes rodoviários na BR-110. Foram registrado ocorrências em 5 cidades 

do estado, Areia Branca, Campo Grande, Mossoró, Upanema e Governador Dix-

Sept Rosado. Como citado, em Mossoró aconteceu 77,13% dos acidentes os 

meses com mais acidentes registrados foram abril, março e junho; 

 Nos meses de abril (cerca de 15%), março (cerca de 11,26%) e junho 

(cerca de 10,92%) tem a maior quantia de acidentes, representando 35,83% dos 

acidentes do período analisado. Como na rodovia passada, o final de semana é 

responsável por ter mais ocorrências, sendo, sexta, sábado e domingo, 16,04%, 

16,04% e 14,67% respectivamente. 

O fator humano também é o maior causador de acidentes nesta rodovia, 

cerca de 68,94% do total de acidentes. Os incidentes causados diretamente por 

motivos de Engenharia (defeito na pista, sinalização inadequada ou insuficiente), 

foram apenas 1,02% do total. 

A ingestão de álcool causou cerca de 9,22% dos acidentes, nos anos de 

2016 e 2017, sendo 12 ocorrências em cada ano. Porém, em relação a 2018, 

proporcionalmente, houve uma redução de 8,33%. Provavelmente devido a 

legislação e fiscalização mais rigorosa, que pune com altas multas e até prisão 

os motoristas que combinam álcool e direção. 

 

5.1.3. BR – 226 

 

A BR-226, é uma rodovia federal transversal4 brasileira que liga a cidade 

de Natal - RN (quilometro zero), ao município de Paraíso do Tocantins - TO. Ao 

longo de todo o seu percurso, a rodovia passa por cinco estados: Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Tocantins. A extensão total da rodovia é de 

1.854,20 km. No Rio Grande do Norte sua extensão é por volta de 421km, 

passando diretamente ou dando acesso a pelo menos 24 cidades: Natal, 

Macaíba, Bom Jesus, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Tangará, Santa 

Cruz, Lajes Pintadas, Campo Redondo, Currais Novos, São Vicente, Florânia, 

                                                           
4 Rodovia transversal: São as rodovias que cortam o país na direção Leste-Oeste. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_transversal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wanderl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
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Figura 14 – BR 226  

Figura 15 - km 0,0 ao km 14,9 

Jucurutu, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Janduis, Messias Targino, Patu, 

Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Pau dos Ferros. A rodovia 

praticamente corta todo o Estado de leste a oeste. Sua localização geográfica 

no estado do Rio Grande do Norte é apresentada na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

A BR-226 é a terceira rodovia federal no Rio Grande do Norte com mais 

acidentes, ficando atrás apenas das BR-101 e BR-304. Foram registrados 429 

acidentes ao longo da rodovia, os 15 km iniciais da rodovia que liga a cidade de 

Natal a Macaíba, é o seguimento que ocorreu mais acidentes, sendo assim, o 

trecho crítico da rodovia com 31,7% do total. Sua localização geográfica é 

apresentada na Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 



41 
 

 

13%

11%

15%

13%

23%

10%

3%
0%

3% 4%5% 0% Atropelamento

Capotamento

Colisão Frontal

Colisão Lateral

Colisão Transversal

Colisão Traseira

Colisão com obj. Fixo

Colisão com obj. Movel

Queda

Saida de Pista

  Gráfico 4- Acidentes ocorridos na BR-226 por tipo (%) 

Percebe-se que o trecho da rodovia em destaque é bastante sinuoso com 

várias curvas, o que é um reflexo de toda extensão da BR 226. Além disso em 

boa parte da rodovia tem vários buracos e não existe a presença de 

acostamento5, o que pode contribuir para a ocorrência de tais acidentes. 

 Dos acidentes ocorridos, 136 acontecimentos, 83,82% tiveram vítimas 

feridas, e 5 ocorrências com vítimas fatais. Assim, pode –se observar que apesar 

de ser o trecho com maior concentração de acidentes, esses não apresentam 

elevada mortandade. Foi percebido que os acidentes ao longo dessa rodovia, 

são bem fragmentados, desconsiderando o trecho supracitado, o restante da 

rodovia teve aproximadamente 1,35 acidentes por quilometro. 

 Ainda assim, foi notado que entre os km 316 e km 341, que se encontra 

no Médio Oeste, ligando as cidades de Janduis e Patu teve o maior número de 

acidentes com vítimas fatais, sendo assim o trecho mais perigoso, o segmento 

de aproximadamente 25km reúne 43,64% dessas ocorrências. 

 Na BR-226, o tipo de acidentes que mais ocorreu (23%) foram colisões 

transversais. Dos restantes, 15% foram colisões frontais, seguidos de colisões 

laterais e atropelamento, ambas com 13%, como é ilustrado no Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                           
5 Acostamento: Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento 
de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local 
apropriado para esse fim (Código de Transito Brasileiro, 1990). 
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Como visto, as colisões transversais mais uma vez foi a mais recorrente, 

mas chama atenção o número de colisões frontais, sendo esta colisão 

considerada a mais perigosa, uma vez que é a mais letal das colisões6, pois as 

velocidades se somam e o risco de morte aumenta. 

O que se confirma, pois em 15% dos acidentes por colisão frontal na BR-

226, em 23 ocorrências (36,5%) as vítimas foram a óbito, as colisões 

transversais apesar de apresentar um número bem maior, seus acidentes 

levaram a 7 registros com vítimas fatais. 

A exemplo da BR-101 a cidade de Natal contém a maior quantidade de 

acidentes rodoviários da BR-226. Como já citado, a rodovia liga ou dá acesso a 

várias cidades, e os acidentes ao longo da rodovia foram bem fracionados, 

tiveram ocorrências em pelo menos 18 cidades. E a cidade de Natal reuniu 

24,71%, seguido de Currais Novos concentrou 15,85%. 

Os meses de abril, fevereiro e janeiro tiveram a maior quantidade dos 

acidentes, nos meses de abril (cerca de 12,12%), fevereiro (cerca de 11,19%) e 

janeiro (cerca de 9,55%) apresentam o maior número de acidentes, 

representando 32,87% dos acontecimentos. Assim como as demais rodovias 

analisadas, a BR-226 não foi diferente, a sexta, domingo e o sábado foram 

responsáveis por 18,18%, 17,95% e 16,32% respectivamente. 

Em 63,17% dos acidentes tiveram vítimas feridas, sendo o fator humano 

condicionante do maior número de acidentes - 68,30% (293 incidentes). Mais 

uma vez a falta de atenção dos usuários das vias (condutores e pedestres), é de 

grande destaque, também, entre as causas. Os acidentes causados diretamente 

por motivos de Engenharia (defeito na pista, sinalização inadequada ou 

insuficiente), foram apenas 3,03% do total. 

A ingestão de ainda álcool é a terceira posição das causas de acidentes. 

Na BR-226 foram registradas 38 ocorrências (8,86%), ao contrário da BR-110, 

onde teve uma diminuição dos acidentes, houve um crescimento proporcional de 

57,14%, por ingestão de bebida alcoólica, nesse período de análise, fatores 

como falta de atenção, festividades, proximidade de várias pequenas cidades, 

                                                           
6 Disponível em: http://www.abep.org.br/xxiencontro/arquivos/R0188-1.pdf. Acesso em 07 de março de 
2019. 

http://www.abep.org.br/xxiencontro/arquivos/R0188-1.pdf
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onde as distâncias entre as mesmas são menores podem está diretamente 

ligado com esse crescimento. 

 

5.1.4. BR – 304 

 

A BR 304 é uma rodovia federal brasileira diagonal7 que, no trecho 

estadual, liga a capital Natal – RN a cidade de Russas – CE. Sua extensão total 

é de 450,20 km, sendo aproximadamente 319 km no estado do Rio Grande do 

Norte, é uma das principais rodovias que cruzam o estado, servindo de ligação 

para as principais cidades potiguar, como Natal, Mossoró, Assú. É bastante 

utilizada para transporte de mercadorias entre estados, também é o acesso para 

muitos alunos e servidores, semanalmente ou diariamente, até a Ufersa, 

especialmente o Campus da Ufersa Angicos. Essa rodovia é pista simples em 

quase toda sua extensão, o que facilita a ocorrência de colisões frontais. Sua 

localização geográfica no estado do Rio Grande do Norte é apresentada na 

Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Adaptado do Google Earth (2019). 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Rodovia Diagonal: São as rodovias que cortam o país na direção noroeste-sudeste ou nordeste-
sudoeste. 

Figura 16 – BR 304 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_diagonal
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Esta rodovia federal ocupa a segunda posição em número de acidentes 

entre as Brs que cruzam o Rio Grande do Norte, foram registrados 926 acidentes 

em sua extensão no estado, onde podemos enfatizar o trecho crítico da rodovia 

entre os quilômetros 20 e 49,9, que se encontra na cidade de Mossoró. O trecho 

de 30 km foi responsável por 43,20% dos acidentes ocorridos. Sua localização 

geográfica é apresentada na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

O trecho faz parte de um trecho urbano, a cidade cresceu e a BR 

encontra-se completamente inserida na dinâmica municipal, é grande a 

circulação de veículos e pedestres, a via apresenta sucessivos pontos de 

retorno, o que pode ter grande influência na grande concentração de acidentes. 

Dos 400 acidentes ocorridos no trecho crítico, 75,25% (301 

acontecimentos) tiveram vítimas feridas e dessas, 26 foram vítimas fatais, com 

isso o trecho de 30 km, em Mossoró, além de ser o local mais crítico, também é 

a parcela mais perigosa da rodovia. Esse segmento concentra 31,7% dos 

acidentes fatais em toda a BR 304 no estado,  

O principal tipo de acidente ocorrido foi a colisão traseira, com 186 

registros, seguido por colisão transversal, com 161 dos registros, acompanhado 

da colisão lateral com 108 acidentes. Pode-se observar os tipos de acidentes 

ocorridos na rodovia federal, no Gráfico 5. 

Figura 17 – km 20,0 ao km 49,9 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 5 observa-se que cerca de 10% (90 ocorrências) dos acidentes 

foram do tipo, atropelamento. Esse tipo de acidente, em geral, apresenta grande 

severidade, podendo elevar os números de mortalidade da via.  

Na rodovia houve registro de acidentes em quatorze cidades do Estado, 

com maior número nas cidades de Mossoró, Macaíba e Assú; com 49,6%, 

20,41% e 6,7% respectivamente.  

Os meses de janeiro (cerca de 12,1%), março (cerca de 11,77%) e maio 

(cerca de 9,93%) apresentaram o maior número de acidentes, os três meses 

representam 33,8% dos acontecimentos na BR-304. Os dias semanais com 

maiores incidentes ocorridos foram, novamente, os finais de semana, a sexta 

15,33%, sábado 17,38% e domingo 17,28%. O tráfego na rodovia que já é 

bastante elevado, por levar ou dar acesso a inúmeras cidades interioranas, o 

que provavelmente motiva os deslocamentos para visitas familiares, de lazer, 

nos fins de semana; esse movimento pode estar contribuindo para essas 

ocorrências. 

De todos os acidentes, em 70,2% (650 ocorrências) tiveram vítimas 

feridas, e em 85,31% (789 ocorrências) foram decorrentes do fator humano, 

desses, 295 foram por falta de atenção (condutores e pedestres), sendo, 

novamente, uma das principais causas. Os acidentes causados diretamente por 
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  Gráfico 5- Acidentes ocorridos na BR-304 por tipo (%) 
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motivos de Engenharia (defeito na pista, sinalização inadequada ou insuficiente) 

nessa rodovia, entre as analisadas foi a que teve maior índice, 2,18%.  

A BR 304 em toda sua extensão tem apenas 21,6 km com sua via 

duplicada, quando comparamos os acidentes em relação ao tipo de via, restou 

observado que os locais onde a via é do tipo Simples, ocorreram 58% dos 

acidentes, já quando a via é do tipo Dupla, a taxa fica em 38%, os 4% que restam 

foram quando a via é múltipla. Das ocorrências com vítimas fatais 62,2% foram 

em trechos da via do tipo simples, vale ressaltar que no trecho crítico dessa 

rodovia, a pista é dupla, mas devido ao grande tráfego de pedestres os 

atropelamentos contribuem para uma maior letalidade dos acidentes. 

A ingestão de álcool sempre foi um dos maiores causadores de acidentes 

de transito, sendo nessa rodovia responsável por 12,09% dos acidentes, em 

contrapartida, o último ano (2018) em relação ao primeiro (2016) teve um 

decréscimo de aproximadamente 17,4%. O que se dá com a rigorosidade da lei 

seca, que desde a sua criação em 2008 teve várias alterações, a última em 2018 

que adotou a tolerância zero para a ingestão de álcool e outras substâncias. 

 

5.1.5. BR – 405 

 

A rodovia federal cruza dois estados brasileiros o Rio Grande do Norte e 

a Paraíba, ligando as cidades de Cajazeiras – PB e Mossoró – RN (quilometro 

zero). No estado está concentrada no oeste potiguar, passando por cidades 

como: Mossoró, Apodi, Itaú, São Francisco do Oeste, Pau dos Ferros, Rafael 

Fernandes, José da Penha, Major Sales. Com extensão total de 251,8 km, sendo 

cerca de 196 km em Rio Grande do Norte, cuja localização geográfica no estado 

é apresentada na Figura 18. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%BA_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_dos_Ferros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael_Fernandes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael_Fernandes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_da_Penha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Major_Sales
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Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

A BR 405 está entre as sete rodovias federais brasileiras que passam pelo 

Estado, é a segunda com menos ocorrência de acidentes, ficando assim, em 

sexta posição em número de acidentes. 

Ao longo da rodovia foram notificados 224 acidentes rodoviários, sendo 

que os primeiros cinco quilômetros constituem o trecho crítico dessa BR, isso 

porque trata-se de um trecho urbano, bastante movimentado por ser um centro 

comercial, denominada Rua Felipe Camarão no município de Mossoró (Figura 

19). Esses cinco quilômetros concentram cerca de 33,48% dos acidentes 

ocorridos em toda sua extensão estadual. O Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT sobre as condições das rodovias8, 

apresenta esse trecho como “Pavimento duplicado em bom estado de 

conservação. Sinalização horizontal provisória boa e vertical regular”. Essa 

afirmação minimiza a motivação dos acidentes em função das condições da via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Disponivel em: 
http://servicos.dnit.gov.br/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=405&Estado=Rio+Grande+do+Norte&drf=1 

Figura 18 – BR 405  
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Figura 20 - Retorno BR- 405 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

Um fator que deve ser observado é o expressivo número de acidentes 

para um trecho que perfaz menos de um décimo da rodovia e, seu trecho 

estadual. Conforme observado, nas BRs analisadas, os trechos urbanos, 

relativamente pequenos, são responsáveis por um elevado número de 

acidentes. Essa afirmativa foi confirmada por Carmo e Raia (2017), os quais 

constataram que 42,5 % das lesões graves ou fatais dos acidentes de trânsito 

das rodovias federais acontecem nos trechos urbanos dessas vias.  

No que se refere a BR 405, no segmento urbano foram observados onze 

pontos de retorno, cerca de um retorno a cada 500 metros, o que pode contribuir 

para ocorrência de colisões laterais e transversais. Em um dos retornos desse 

trecho foi feita uma barreira física, conforme Figura 20, provavelmente como 

medida mitigadora para a ocorrência de acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

Figura 19 – km 0,0 ao km 4,9 
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Dos 75 acidentes ocorridos no segmento crítico, 92% (69 acontecimentos) 

tiveram vítimas feridas, não houve ocorrência com vítimas fatais, e o restante 

dos acidentes não tiveram vítimas feridas. Apesar de ser o trecho com mais 

acidentes, não é o mais fatal, pois não houve mortes no intervalo. Como na BR 

226, a rodovia (BR 405), também apresenta os acidentes bastante fragmentados 

em todo percurso estadual, mas diferentemente da 226 a colisão frontal não foi 

o principal tipo de acidente.  

Outro fator que pode contribuir para os acidentes na rodovia é a falta de 

acostamento, são poucos os pontos que existe o recurso, nesse contexto, 

Oliveira (2007) afirma que a ausência de acostamento reduz a segurança viária 

e piora as condições operacionais de fluxo. 

O Gráfico 6 demonstra os tipos de acidentes na BR-405 em seu trecho 

crítico. Aqui mais uma vez, a colisão transversal foi a mais notificada, com 54 

acidentes, seguida de colisão traseira com 41 e colisão lateral com 26. Todas 

colisões bastante recorrentes em trechos urbanos com presença de retornos na 

via. 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 6- Acidentes ocorridos na BR-405 por tipo (%) 
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A colisão frontal, considerando toda a extensão da via, ocupa a quarta 

posição com 9% dos acidentes, o que mostra que a via não duplicada e nesse 

caso muito estreita e sem acostamento pode estar favorecendo as colisões 

frontais, o que leva ao incremento no número de vítimas fatais. 

Nessa via, foram registrados acidentes em quinze cidades no Rio Grande 

do Norte, sendo Mossoró, novamente, o município com maior número de 

acontecimentos resultando em cerca de 42% dos acidentes estaduais, seguido 

das cidades de Apodi e Pau dos Ferros ambas com 11,16%. 

Os meses de janeiro (cerca de 13,84%), maio (cerca de 13,84%) e junho 

(cerca de 11,60%) apontam o maior número de acidentes, os meses 

representam 39,28% dos acontecimentos nos anos analisados. Vale lembrar, 

que o mês é uma época de festividades juninas no Nordeste, e em particular 

Mossoró, o que incrementa o fluxo de veículos nas rodovias e pode contribuir 

com esses 11,6%. O final de semana concentra mais da metade das ocorrências, 

cerca de 51,34%, nos domingos tiveram quarenta e seis acidentes, 20,53%. 

Estudo revelou que a maioria dos acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorre 

nos finais de semana9.Dos registros, em cento e sessenta e quatro (73,21%) 

tiveram vítimas feridas, e 65,98% foram ocasionadas pelo fator humano, destes 

75 foram por falta de atenção (condutores e pedestres), causa essa que se 

repete para todas as vias. Os acidentes que foram causados diretamente por 

motivos de Engenharia (defeito na pista, sinalização inadequada ou insuficiente) 

foram apenas 1,78%. Vale salientar, para os dados da Policia Rodoviária Federal 

– PRF, a falta de acostamento ou o mal posicionamento de rotatórias ou retornos 

não entra como defeito na via ou sinalização inadequada. 

A ingestão de álcool ainda é uma preocupação, apesar da severidade da 

lei. Na BR-405 representa cerca de 9,83% dos acidentes, destes 20,69% 

levaram as vítimas a óbito, o que agrava é o aumento proporcional de 50% dos 

casos, do primeiro ano de análise -2016, em comparação ao último -2018. Nesse 

sentido, estudos realizados com vítimas fatais de acidentes de trânsito 

apontaram que aproximadamente metade das vítimas tinham alcoolemia 

                                                           
9 Disponível em: http://www.cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap8.pdf. Acesso 
em: 08 de março de 2019. 

http://www.cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-pt-cap8.pdf
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positiva, e provavelmente eram recorrentes na prática de dirigir sob efeito de 

alcool9. 

 

5.1.6. BR – 406 

 

Das rodovias em análise, a BR-406 é a única com toda a extensão no 

estado do Rio Grande do Norte, são 176,90 km, em seu percurso 

aproximadamente 4,7 quilômetros são de pista duplicada (praticamente apenas 

em Natal) e outros 4,7 quilômetros não tem pavimentação. A via passa por 

cidades como, Macau - Jandaira - João Câmara – Natal. Sendo Macau o 

quilometro zero, e finaliza na cidade de Natal (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

A BR-406 é a quarta rodovia federal no Rio Grande do Norte com mais 

acidentes. As rodovias BR-101, BR-304 e BR-226 apresentam mais registros. 

Foram registrados 305 acidentes ao longo da rodovia, o trecho critico 

(Figura 22), onde reúne a maior parte dos acidentes, uma seção de 

aproximadamente 27 quilômetros que concentra 60,98% dos acidentes 

registrados na BR-406, que liga o município de Ceara-Mirim a São Gonçalo do 

Amarante. O trecho cruza duas travessias urbanas, como nos trechos críticos 

das duas últimas rodovias analisadas, com isso é de grande circulação de 

Figura 21 – BR 406 
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veículos e pedestres. O segmento, em sua maior parte, pista simples, e com 

bastantes buracos no percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

Dos 186 acidentes ocorridos no trecho critico, 69,89% (130 

acontecimentos) tiveram vítimas feridas, e 14 ocorrências com vítimas fatais. O 

que significa aproximadamente 30% dos acidentes com vítimas fatais em toda a 

BR 406 no estado, com isso o trecho de 27 km além de ser o local mais crítico, 

também é a zona mais perigosa (com maior mortalidade) da rodovia. 

Porém, foi observado uma particularidade em um trecho de 5 km, entre 

os quilômetros 100 e 105, podendo ser considerado o segundo ponto com mais 

ocorrências. Foram registrados 35 acidentes, onde um quarto (1/4) desses 

levaram pessoas a óbito. Nesse curto segmento a presença de buracos é ainda 

maior que no trecho anterior, o que mostra o  

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em relação a 

condição da rodovia10 em pontos desse trecho, “Sinalização vertical e horizontal 

regular. Presença de buraco no Km 100,5 e de maior profundidade no Km 101,1” 

(DNIT, 2017). 

 

                                                           
10 Disponível em: 
http://servicos.dnit.gov.br/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=406&Estado=Rio+Grande+do+Norte&drf=1
4. Acesso em 20 de fevereiro de 2019. 

Figura 22 – km 145,0 ao km 171,9 

http://www.dnit.gov.br/
http://www.dnit.gov.br/
http://servicos.dnit.gov.br/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=406&Estado=Rio+Grande+do+Norte&drf=14
http://servicos.dnit.gov.br/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=406&Estado=Rio+Grande+do+Norte&drf=14
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Atenção!! Dirija com cuidado, pista em más condições de conservação. 
Presença de vários buracos profundos no decorrer de todo o trecho. 
Vegetação lateral alta com sensação de estreitamento de acostamento 
entre os Kms 104,2 ao 115. Sinalização regular (DNIT, 2017). 

 

 A má condição da via, como pista com defeito, falta de acostamento é um 

fator que provavelmente condiciona a reincidência de acidentes na rodovia, 

principalmente nesses locais de maior concentração desses problemas. 

Nesta rodovia, mais de um quinto dos acidentes ocorridos (21,3%) foram 

colisões transversais. Dos restantes, 17,7% foram atropelamentos, seguido de 

colisão frontal e lateral, ambas com 11,47% como é ilustrado no Gráfico 7. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A predominância das colisões transversais já está comumente abordada 

em todas as rodovias estudadas, incluindo essa em questão. Entretanto essa BR 

apresenta uma elevada taxa de ocorrências por atropelamento, 54 registros, 

desses, 17 pessoas tiveram suas vidas ceifadas, sendo a principal causa de 

óbitos da BR-406; muito provavelmente em função da intercessão com trechos 

urbanos, aliado a falta de segurança viária para travessia de pedestres e 
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Gráfico 7- Acidentes ocorridos na BR-406 por tipo (%) 
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ciclistas. A segunda maior causadora de mortes foi a colisão frontal; muito 

provavelmente por ser uma via de pista simples e sem acostamento, o que 

favorece esse tipo de colisão. 

Apesar do grande aumento da frota de veículos, o deslocamento a pé 

ainda é um dos principais meios de locomoção para pequenas distancias, 

especialmente em pequenos municípios. Vale salientar que os pontos críticos 

identificados na BR – 406, estão localizados em trechos urbanos, onde se 

encontram vários pontos comerciais que juntamente com o intenso trafego de 

veículos e pedestres, justificam o alto índice de atropelamentos e mortes para 

que intervenções sejam eficazes é de suma importância ter o conhecimento 

preciso dos principais fatores condicionantes dos acidentes no local. 

De acordo com Rodrigues et al. (2018), os acidentes com vítimas de 

atropelamento necessitam de urgência no tratamento, pois proporcionam as 

maiores perdas sociais e econômicas para a sociedade em geral. Visto que a 

maioria dos acidentes não acontecem aleatoriamente, geralmente são 

consequências de falhas humanas e/ou deficiências de vias públicas e ainda a 

falta de educação no trânsito por parte dos condutores e pedestres. 

 Os meses que atingiram os maiores índices de registros de acidentes 

foram, março, agosto e fevereiro tiveram 12,78%. 9,18% e 8,85%, 

respectivamente, tiveram o maior número de acidentes, juntos representam 

30,81% das ocorrências. O final de semana, novamente, foram os dias com 

maiores índices de acontecimentos 46,88%. 

Dos registros, 189 (61,96%) tiveram vítimas feridas, e em 66,22% das 

ocorrências foram ocasionadas pelo fator humano, sendo que 104 foram por falta 

de atenção (condutores e pedestres). Os acidentes que foram causados 

diretamente por motivos de Engenharia (defeito na pista, sinalização inadequada 

ou insuficiente) foram apenas 1,96%. 

A ingestão de álcool causou 12,45% dos acidentes na rodovia, em 18,42% 

levaram a morte de pessoas, e 52,63% deixaram vítimas feridas. Conforme já 

citado, essa prática potencializa os índices de acidentes e a mortalidade desses. 
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Apesar disso no período de análise foi percebido um decréscimo de 9,09% das 

ocorrências por esse motivo. 

 

5.1.7. BR – 427 

 

A BR-427 tem extensão total de 214,90km e interliga dois estados 

brasileiros, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Iniciando na cidade de Pombal – 

PB, no estado potiguar sua extensão é de aproximadamente 162 km passando 

pelos municípios de Serra Negra do Norte, São Fernando, Caicó, Jardim do 

Seridó e finalizando em Currais Novos. A Figura 23 mostra sua localização no 

estado do Rio Grande do Norte. 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

Das rodovias federais que cruzam o estado potiguar, a BR-427 reúne o 

menor número de acidentes. 

Foram registrados 192 acidentes ao longo da rodovia no seu trajeto 

estadual, o trecho crítico (Figura 24), um intervalo de aproximadamente 10 

quilômetros que tem 51,04% dos acidentes registrados na BR-427, o trajeto se 

encontra na cidade de Caicó. 

  

Figura 23 – BR 427 
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Figura 24 – km 145,0 ao km 171,9  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

 

Este trecho também faz parte de uma travessia urbana, como foi abordado 

nas rodovias anteriormente analisadas. O trajeto urbano apesar de ser uma 

parcela menor da extensão total das rodovias federais no Rio Grande do Norte, 

são os locais que mais ocorrem acidentes e em alguns casos também são os 

pontos que levam a mais óbitos por atropelamentos.  

O trecho crítico desta rodovia contabilizou 98 acidentes rodoviários, em 

81,63% (80 acontecimentos) tiveram vítimas feridas, e uma ocorrência com 

vítima fatal, o que ainda significa 11,11% das mortes na via estadual. O que 

mostra que apesar de ser o intervalo com mais acidentes não é o mais perigoso 

(letal). 

 Os acidentes da BR-427 no Rio Grande do Norte com vítimas fatais foram 

nove ocorrências, no município de Acari entre o quilometro 15 e 25 houve quatro 

destes acontecimentos, aproximadamente 44,44% o que leva a ser o trecho mais 

perigoso da rodovia estadual. O segmento é bastante sinuoso e existe várias 

curvas fechadas, o DNIT classifica uma parte do trecho como “Pista de rolamento 

em condição regular. Acostamento regular. Presença de buracos isolados entre 

os Km 22,0 e 27,0. Sinalização horizontal em ótimas condições e vertical em 

condição regular”. Nesse contexto, apresentando a via boas condições de 

trafegabilidade, pode-se inferir que a sinuosidade da pista pode ser um fator de 

agravamento dos acidentes nesses 10km do município de Acari.  
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Quanto aos tipos de acidentes ocorridos, verifica-se que há a 

predominância da colisão transversal 19%, seguido de colisão traseira e lateral 

16% e 15%, respectivamente, como pode ser observado no Gráfico 8. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As colisões transversais mesmo sendo a mais comum entre as rodovias 

federais, nesta via não levou a nenhuma vítima fatal, logo, é um tipo de colisão 

que deixa mais danos materiais do que pessoais. Considerando o Gráfico 8 

observa-se nessa rodovia 10% de capotamentos e 7% de colisões com objetos 

fixos; essas taxas podem ser motivadas pela sinuosidade da pista no município 

de Acari, aliado ao fator humano na condução dos veículos. Não é objeto desse 

trabalho, mas as más condutas na direção veicular, como o desrespeito às leis 

de trânsito quanto ao uso dos equipamentos de proteção (cinto de segurança, 

capacete), especialmente em pequenos trajetos interioranos, podem contribuir 

para a letalidade dos acidentes.  

Os meses de outubro (cerca de 13,54%), abril (cerca de 10,9%), maio e 

junho (ambas com cerca de 10,41%) pontuam o maior número de acidentes, os 

meses representam 45,3% dos acontecimentos nos anos analisados. Em 

relação aos acidentes nos dias semanais foi percebido uma fragmentação em 

todos os sete, uma média de 24,4 em cada dia (domingo a segunda), o sábado 

e domingo concentram uma pequena parcela a mais 34,3%. 
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  Gráfico 8- Acidentes ocorridos na BR-427 por tipo (%) 
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Do total de 192 acidentes, em 137 vítimas saíram feridas, e 132 

ocorrências foram ocasionadas pelo fator humano, sendo que aproximadamente 

30% foram por falta de atenção (condutores e pedestres). Os acidentes que 

foram causados diretamente por motivos de Engenharia, foram maiores que os 

ocasionados por ingestão de bebida alcoólica. As ocorrências por conta de 

defeito na pista, sinalização inadequada ou insuficiente foram 10,93%, mas não 

levaram a nenhuma vítima fatal. Já por conta da ingestão de álcool foram 9,9% 

e também não levou a nenhuma morte. 

 

6. PROPOSTA DE CORREÇÕES DE ACORDO COM DNER (1998). 

 

O DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, atual DNIT 

propõe algumas soluções de baixo custo para acidentes a partir de problemas 

típicos. Tais soluções propostas pelo DNER consideram as características do 

local e os tipos de acidentes na via. 

 Como visto, a travessia urbana foi o ponto que concentrou o maior número 

de acidentes. Para isto, segundo DNER (1998), as possíveis soluções de baixos 

custos propostas são: 

 

 Reduzir velocidade do tráfego de passagem com sinalização vertical 

intensa de advertência e regularização;  

 Sinalização horizontal não convencional pintada na pista e faixas para 

travessia de pedestres;  

 Sonorizadores associados à sinalização vertical de advertência;  

 Faixas transversais à via com tachas refletivas;  

 Construção de calçadas ao longo da via, fechando acessos 

irregulares;  

 Uso de defensas e cercas para canalizar travessias em local 

adequado;  

 Proibir estacionar; 

 Construção de baias para parada de ônibus;  

 Campanhas educativas;  
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 Melhorar geometria dos acessos com tachões e prismas de concreto;  

 Impedir conversão à esquerda e cruzamento.  

 

Outra similaridade entre as rodovias federais que passam pelo estado do 

Rio Grande do Norte, é o tipo de acidente predominante: Colisão transversal. 

Que pode estar relacionada com o grande número de retornos e acessos diretos 

a via, especialmente nos trechos urbanos das rodovias. Para este, DNER (1998) 

propõe as seguintes possíveis soluções de baixo custo: 

 Sinalização vertical intensa de advertência e de regulamentação; 

 Melhorar a geometria dos acessos com tachões e prismas de 

concreto;  

 Impedir conversão à esquerda e cruzamento.  

 

Na BR-406 chamou-se atenção para o grande número de acidentes do 

tipo: Atropelamento. O DNER (1998) propõe medidas que possam separar o 

fluxo de pedestres, ciclistas e automotores. Sugere observar a quantidade de 

acidentes no período noturno, que podem estar relacionados a precariedade da 

iluminação pública, que pode dificultar a visualização dos usuários da via. 

Visando evitar atropelamentos sugere-se: 

 

 Controle de acessos; 

 Construção de calçadas ao longo da via; 

 Construção de baias para parada de ônibus; 

 Fechamento de acessos irregulares; 

 Proibição de estacionamentos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Os acidentes de trânsito são frequentemente abordados, onde ressaltam 

a preocupação mundial com o tema e mostram, também, que existe um caminho 

longo a percorrer a fim de reduzi-los. O objetivo principal deste estudo foi realizar 

a identificação e descrição do cenário dos acidentes nas rodovias federais do 

Rio Grande do Norte, tomando-se dados do período 2016 até o primeiro 

semestre de 2018. 

Dos resultados encontrados, constatou-se que a BR-101 é a rodovia 

federal com maior número de acidentes no Rio Grande do Norte; respondendo 

por 37% dos acidentes em rodovias federais no Estado. A BR-304 também se 

mostrou numerosa em acidentes de trânsito; foram aproximadamente 24% das 

ocorrências. Essa rodovia é considerada uma das principais vias que conectam 

cidades importantes do estado, e uma via de grande movimento diário para a 

UFERSA Campus – Angicos. Nessa via, Mossoró foi o município com maior 

número de acidentes fatais entre 2016 e 2018. 

Essas duas rodovias, BR-101 e BR-304, contabilizam 61% dos acidentes 

do estado do Rio Grande do Norte. Restou observado que os trechos urbanos 

das rodovias Potiguares concentram a maior parte dos acidentes, sendo as 

colisões transversais, traseiras e laterais as maiores notificações, mas os 

atropelamentos, nesses trechos urbanos, costumam levar a óbito ou lesionar 

gravemente as vítimas. Nesse sentido, medidas que possibilitem a redução de 

velocidade dos veículos, fiscalização, formas seguras de travessia, podem 

contribuir para a redução desses índices. 

A falha humana foi registrada como a principal responsável pela maior 

parte dos acidentes, e em relação ao comportamento dos usuários, a falta de 

atenção acarretou mais ocorrências. Mas o que levou o usuário a isso? Pode 

estar ligado com o aumento da tecnologia? Questões que podem ser trabalhadas 

visando reduzir essas falhas, e fomentar a atenção dos usuários das vias 

terrestres. 
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Foi observado que as mortalidades dos acidentes registrados ocorreram 

principalmente em vias de pista simples, onde as colisões frontais acontecem 

com maior frequência, aqui também causadas, na sua grande maioria, por 

fatores humanos, ou seja, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, 

entre outras. 

Pode-se observar durante o trabalho que as condições relacionadas a 

engenharia, como defeito na pista, sinalização inadequada ou insuficiente, 

apresentam baixos índices de motivação para os acidentes. De modo que as 

ações de engenharia isoladas não são suficientes para a redução dos números 

de acidentes e vítimas. Sendo necessário realizar outras ações no âmbito da 

conscientização e fiscalização. 

Em suma, pode-se concluir que dos 1.650Km que compõem a extensão 

das rodovias federais no estado do Rio Grande do Norte, apenas 87 Km (5% da 

extensão Potiguar), elencados nesse trabalho como trechos críticos, respondem 

por 1.301 acidentes; sendo cerca de 34% dos acidentes ocorridos.  

Como visto, os acidentes são um problema com consequências 

incalculáveis, especialmente, às pessoas, à economia e a sociedade. É 

necessário que a sociedade conheça a realidade dos acidentes e que os órgãos 

responsáveis pela segurança no trânsito planejem políticas eficazes. Com isso, 

espera-se que conhecendo os pontos críticos para ocorrência de acidentes nas 

rodovias federais do Rio Grande do Norte, seja possível estabelecer melhorias 

e medidas (preventivas e corretivas) que visem minimizar/evitar a ocorrência dos 

acidentes, contribuindo assim para uma maior segurança viária nas Rodovias 

Federais do estado do Rio Grande do Norte. 

 

  



62 
 

 

8. REFERENCIAS 

 

GOLD. P. A. Segurança de Trânsito: Aplicações de Engenharia para Reduzir 

Acidentes. Banco Interamericano de Desenvolvimento. 1998. 

COCA, A. C. P.; RAIA JUNIOR, A. A.; BEZERRA, B. S.; BASTOS, J. T.; SILVA, 

K. C. R. Segurança Viária. 1. ed. São Carlos: Suprema Gráfica e Editora, 2012. 

322 p. 

CARDOSO, G. Modelos para previsão de acidentes de trânsito em vias 

arteriais urbanas. 2006. 195 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

ELVIK, R. Laws of accident causation. 18th ICTCT workshop. Norway, 2006. 

15 p. Disponível em: 

<http://www.ictct.org/migrated_2014/ictct_document_nr_57_S7_Elvik.pdf>. 

Acesso em: 24 de outubro de 2016. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 10697: Pesquisa de 
acidentes de trânsito. Rio de Janeiro, 1989. 10 p. 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 12898: Relatório de 
Acidentes de Trânsito (RAT). Rio de Janeiro, 1993. 21 p. 
 
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro. LEI Nº 9.503, De 23 de setembro de 

1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm>. 

Acesso em 15.out.2015. 

 
Ministério dos Transportes. Procedimentos para o tratamento de locais 
críticos de acidentes de trânsito. 73 p. Disponível em: <http://www.vias-
65seguras.com/documentacao/arquivos/pontos_criticos_manual_de_procedime
ntos_ceftru_2002>. Aceso em 02 de fevereiro de 2019. 
 
FROTA DE VEÍCULOS. DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 

(DENATRAN). Disponível em: <http:// www.denatran.gov.br/estatistica/237-

frota-veiculos>. Acesso em 14 de janeiro de 2018. 

Confederação Nacional de Transporte, ACIDENTES RODOVIÁRIOS E A 

INFRAESTRUTURA. Brasília: CNT, 2018. 

 



63 
 

 

Policia Rodoviária Federal – PRF. Disponível em:< https://www.prf.gov.br>. 

Acesso em: 02 de Outubro de 2018. 

De Departamento Nacional de Transito – DENATRAN. Disponível em :< 

https://www.denatran.gov.br/>. Acesso em 07 de Outubro de 2018. 

Transportes Portos e aviação. Disponível em < 

http://www.transportes.gov.br/index.php>. Acesso em 07 de outubro de 2018. 

 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - (DNER). Guia 

de redução de acidentes com base em medidas de engenharia de baixo custo. 

Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: <http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-

manuais/manuais/documentos/703_guia_de_reducao_de_acidentes.pdf >. 

Acesso em 21 de fevereiro de 2018. 

CARMO, C. L.; RAIA Jr. A. A. ACIDENTES DE TRÂNSITO EM TRECHOS 

URBANOS DE RODOVIAS: PANORAMA NA MALHA FEDERAL 

BRASILEIRA, 2018. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/328676209_ACIDENTES_DE_TRAN

SITO_EM_TRECHOS_URBANOS_DE_RODOVIAS_PANORAMA_NA_MALHA

_FEDERAL_BRASILEIRA>. Acesso em 21 de fevereiro de 2018. 

LIMA, I. M. O.; FIGUEIREDO, J. C.; MORITA, P. A.; GOLD, P. Fatores 

Condicionantes da Gravidade dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias 

Brasileiras. Brasília, 2008. 27 p. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1344.pdf>. Acesso 

em: 05 de Dezembro de 2018. 

IPEA. ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS 

BRASILEIRAS CARACTERIZAÇÃO, TENDÊNCIAS E CUSTOS PARA A 

SOCIEDADE. Brasília: Livraria Ipea, 2015. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Impactos sociais e 

econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras. Brasília, 

2006. 80p. Disponível em: 

<http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/custos_acidentes_transito.p

df>. Acesso em 20 novembro de 2018. 

https://www.prf.gov.br/
https://www.denatran.gov.br/
http://www.transportes.gov.br/index.php
https://www.researchgate.net/publication/328676209_ACIDENTES_DE_TRANSITO_EM_TRECHOS_URBANOS_DE_RODOVIAS_PANORAMA_NA_MALHA_FEDERAL_BRASILEIRA
https://www.researchgate.net/publication/328676209_ACIDENTES_DE_TRANSITO_EM_TRECHOS_URBANOS_DE_RODOVIAS_PANORAMA_NA_MALHA_FEDERAL_BRASILEIRA
https://www.researchgate.net/publication/328676209_ACIDENTES_DE_TRANSITO_EM_TRECHOS_URBANOS_DE_RODOVIAS_PANORAMA_NA_MALHA_FEDERAL_BRASILEIRA


64 
 

 

 
CARMO, C. L.; RAIA Jr. A. A. Segurança viária em trechos urbanos de 

rodovias federais no estado de São Paulo, Brasil, 2018. Disponível 

em:<https://www.researchgate.net/publication/328676440_Seguranca_viaria_e

m_trechos_urbanos_de_rodovias_federais_no_estado_de_Sao_Paulo_Brasil. 

Acesso em 21 de fevereiro de 2018. 

GOOGLE EARTH. Disponível em: < https://earth.google.com/web/>. Acesso em 

02 de Dezembro de 2018. 

OLIVEIRA, E.L.M.; Considerações sobre o projeto de acostamentos para 

rodovias, ed. rev., São Paulo, 2007. 

VELLOSO, M. S.; JACQUES, M. A. P. On-the-spot study of pedestrian crashes 

on Brazilian Federal District rural highways crossing urban areas. 

Transportation Research Part F, 15: Traffic Psychology and Behaviour, 2012. 

p.588 – 599, 2012. 

SILVA Jr., S. B. Rodovias em áreas urbanizadas e seus impactos, na 

percepção dos pedestres. 2006. 93 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Urbana) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006. 

SILVA Jr., S. B.; FERREIRA, M. A. G. Rodovias em áreas urbanizadas e seus 

impactos na percepção dos pedestres. Revista Sociedade e Natureza. v. 20, 

n.1, p. 221 – 237, 2008. 

MOTTA, J. B. Os dados estatísticos das causas de acidentes de trânsito nas 

rodovias federais de Santa Catarina como instrumento estratégico na 

redução de acidentes. 2009. 69 p. Trabalho de Conclusão de Estágio 

(Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2009. 

 

https://www.researchgate.net/publication/328676440_Seguranca_viaria_em_trechos_urbanos_de_rodovias_federais_no_estado_de_Sao_Paulo_Brasil
https://www.researchgate.net/publication/328676440_Seguranca_viaria_em_trechos_urbanos_de_rodovias_federais_no_estado_de_Sao_Paulo_Brasil
https://earth.google.com/web/

