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ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

A investigação de acidentes no âmbito da 

engenharia precisa relacionar as ocorrências 

com seus determinantes. 
 

Dificuldades:  a relação entre os determinantes e as 

ocorrências é complexa e sua análise depende de 

informações que nem sempre estão disponíveis nos 

boletins. 

Origem do problema:  os boletins de ocorrência são 

de difícil preenchimento e visam informações 

policiais, deixando de fora informações importantes 

para e percepção e solução dos problemas. 

 
 
 



Objetivo do trabalho: auxiliar o 

desenvolvimento de um sistema de registro 

de acidentes de trânsito que seja capaz de 

simplificar esta tarefa, diminuindo a 

subjetividade da mesma, e permitir a 

elaboração de um banco de dados 

significativo na investigação da relação entre 

ocorrências e seus determinantes. 
 



 Metodologia: consiste na criação de uma 

matriz de caracterização do evento. A cada 

cruzamento de linha e coluna corresponde 

a um determinado tipo de acidente. Essa 

matriz apresentará na sua camada visível 

uma representação pictográfica 

acompanhada de descrição sumária. 
 
  



 



 
O sistema de registro é baseado no modelo de 

Andreassen (1992;1994), na Austrália e é bastante 

completo, abrangendo toda a tipologia proposta na 

norma brasileira (NBR 10697). O sistema proposto 

será capaz de oferecer uma base de dados mais 

acurada e precisa por meio da simplificação e 

automatização da tarefa de registros. Deste modo, 

proporcionará ao tomador de decisão mais 

segurança na escolha das opções de projetos com 

repercussão nos níveis de segurança.  
 



Resultados esperados:  com essa proposta é 

possível se obter uma classificação automática 

dos eventos em cada um dos treze tipo de 

acidentes contidos na norma brasileira, além 

da qualificação da informação disponível no 

banco de dados e a criação de uma referência 

para um processo de padronização nacional de 

um sistema único de registro e organização de 

dados de acidentes.  





Modelo atual de Registro de Acidente de Trânsito na cidade do Rio de 

Janeiro 



Proposta de modelo de Registro de Acidente de Trânsito para a cidade do Rio de 

Janeiro  



 Conclusão: o modelo mostrou potencialidades 

que vão ao encontro das de uma padronização 

no sistema de registro de acidentes de trânsito, 

afim de facilitar o serviço dos agentes, que se 

limitam a atender questões objetivas sobre 

fatores humanos e de engenharia. O sistema a 

se originar proporcionará informações que 

garantirão um tratamento mais realístico, 

considerando os tipos de acidente em particular, 

de usuários, de veículos e de características 

rodoviárias. 
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