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“A segurança no trânsito é tanto de natureza tecnológica como 

comportamental. O fator educacional não preponderou ainda 

como resultado comportamental do motorista brasileiro. 

Uma lei rigorosa não leva, necessariamente, a um resultado 

positivo. Para que isso ocorra é preciso educar o motorista, de modo que 

a lei resulte da necessidade de ordenamento natural e não seja imposta 

como norma que agride e revolta ao invés de disciplinar e ordenar. 

A educação sem duvida é a chave para um trânsito segura 

E deve ser entendida como um fator de transformação 

Para a melhoria da qualidade de vida no país. 

As idéias contidas no CTB devem ser difundidas em 

toda sociedade através do mais amplo processo educativo.” 

 

 

Antonio Carlos Carvalho – Presidente da Associação dos DETRAN’s em 1998. 
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RESUMO 
 

 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo determinar a velocidade 

dos veículos no instante em que ele passa por um determinado ponto ou seção da via pública. 

E é importante para a análise das condições de segurança na circulação do trânsito, pois 

reflete o desejo dos motoristas, no sentido de imprimirem ao veículo as velocidades que 

julgam adequadas para as condições geométricas, ambientais e de tráfego existentes no local. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tais como: Conceitos, Definições do Trânsito e a 

legislação vigente no Brasil. A parte Física com a Cinemática e a Dinâmica do Acidente de 

Trânsito. E realizada a pesquisa descritiva, onde foram coletados dados de velocidades 

instantâneas de veículos, que foram comparados com os dados estatísticos de Acidente de 

Trânsito do município de Presidente Médici, dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. 

Onde chagamos a conclusão de que é necessário promover e melhor a educação para o 

trânsito no município, desde a pré-escola ao ensino superior, por meio de planejamento e 

ações integradas entre os diversos órgãos do SNT. Pois a educação para o trânsito ultrapassa a 

mera transmissão de informações. Tem como foco o ser humano, e trabalha a possibilidade de 

mudança de valores, comportamentos e atitudes.  

 

Palavras-Chaves: Acidente de Trânsito, Educação para o Trânsito e Velocidade 

Instantânea.  
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ABSTRACT 
 

 

 

        The course conclusion present work has for objective determines the vehicles speed in 
the instant in which he passes by a certain point or section of the public way. And it is 
important for the analysis of the safety terms in the traffic circulation, because it reflects 
drivers wish, in the sense of print to the vehicle the speeds that try adapted for the geometric, 
environmental terms and of existing traffic in the location. It was accomplished a 
bibliographic research, such as: Concepts, Traffic Definitions and the valid legislation in 
Brazil. The Physical part with the Kinematics and the Traffic Accident Dynamics. And 
accomplished the descriptive research, where they were collected data of instantaneous speeds 
of vehicles, which were compared with the Traffic Accident statistical data of the municipal 
district of Presidente Médici, of years of 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006. Where arrive the 
conclusion that it is necessary to promote and better the education for the traffic in the 
municipal district, since pre to the higher education, by means of planning and actions 
integrated among SNT's Several Organs. Because the education for the traffic overtakes the 
information mere transmission. It has as focus the human being, and it works the values 
change possibility, behaviors and attitudes.  

 

  

Keywords: Traffic Accidents, Traffic Education and Speed Instantly. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

 

 

De acordo com estudos do IPEA[3] [4], do Manual de Direção Defensiva[2] do DENATRAN 

e do Manual de Primeiros Socorros[9] da ABRAMET, onde nos mostram que a cada ano as 

estatísticas demonstram que são centenas às vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Dentre 

essas vitimas aproximadamente 50 mil são fatais, das quais 30 mil morrem no local do 

acidente. São computados em dezenas de milhares, também, os sobreviventes que se tornam 

inválidos. 

O impacto social causado pelas mortes no trânsito é muito intenso, pois à grande maioria 

das vítimas tem entre 18 e 35 anos e pertence à faixa economicamente mais produtiva e ativa 

da nossa sociedade. 

Quando analisamos as estatísticas envolvendo motos, os números são ainda mais 

impressionantes. As motos representam aproximadamente 7% da frota brasileira de veículos, 

mas estão envolvidas em 35% dos acidentes. 

Todos nós somos usuários diários do trânsito, seja como passageiros, pedestres ou 

condutores. Somos responsáveis pelo bem estar desse meio social. Porém, quanto à segurança 

no trânsito, sem duvida a maior responsabilidade cabe aos condutores. 

Muitos motoristas não têm consciência desta responsabilidade. É comum ouvirmos relatos 

de acidentes onde o condutor aponta como “culpa” a falta de acostamento, a chuva, um 

buraco na pista, entre diversos outros fatores.  

Muitos motoristas desconhecem a natureza do acidente de trânsito, que é a parte física do 

evento. Onde o Momento Linear é o produto da massa total do veículo, pela velocidade de seu 

centro de massa. 

Após a análise das causas destes acidentes, os especialistas em trânsito ligados ao 

DENATRAN[2] chegaram às seguintes conclusões: 90 % dos acidentes são causados por 
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falhas humanas, 4% são causados por falhas mecânicas e 6% são causados por má condição 

das vias. 

Então, a partir destes dados, verificou-se também que a grande maioria das falhas 

humanas pode ser evitada, tomando-se alguns cuidados básicos. Esses procedimentos foram 

analisados e sistematizados: o conjunto destas técnicas recebe o nome de Direção Defensiva 

para condutores de veículos de quatro rodas e Pilotagem Defensiva para condutores de 

veículos de duas ou três rodas. 

O objetivo principal deste trabalho de Pesquisa de Velocidade Instantânea é o de 

determinar a velocidade do veículo no instante que ele passa por um determinado ponto ou 

seção da via pública. Importante para a análise das condições de segurança na circulação, pois 

reflete o desejo dos motoristas, no sentido de imprimirem ao veículo as velocidades que 

julgam adequadas para as condições geométricas, ambientais e de tráfego existentes no local. 

O estudo das velocidades pontuais dos veículos num ponto ou seção da via leva à 

definição da “Velocidade Média no Tempo”, média aritmética simples das velocidades 

pontuais de cada veículo observado, geralmente ligado aos aspectos de segurança do tráfego, 

direta ou indiretamente.  

Então, com esta pesquisa pretende-se mostrar à sociedade civil organizada de Presidente 

Médici, os conceitos, princípios físicos, normas e regulamentos do trânsito, entre outras. Para 

que possamos estudar e aprender para que num futuro próximo todos sejamos cidadãos mais 

responsáveis e seguros. 
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1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇOES FUNDAMENTAIS 

 

 

 

De acordo com a NBR 10697[8], NBR 6067[7] e o Código de Trânsito Brasileiro[5] 

citaram abaixo as seguintes definições e termos técnicos a serem utilizados na preparação e 

execução de pesquisas relativas a acidentes de trânsito e elaboração de relatórios, para o tema 

transito:  

ACIDENTE DE TRÂNSITO – 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. Pode originar-se, 

terminar ou envolver veículo parcialmente na via pública. 

ATROPELAMENTO – Acidente em que o pedestre (s) ou animal (is) sofre (m) o 

impacto de um veículo, estando pelo menos uma das partes em movimento. 

AUTOMÓVEL - Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com 

capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor, também chamado carro de passeio. 

 BORDO DA PISTA - Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas 

longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. 

CAMINHÃO – Veículo automotor, destinado ao transporte de carga superior a 1.500 

kg. 

 CAMINHÃO-TRATOR (CARRETA) – Veículo automotor destinado a tracionar semi-

reboque, podendo eventualmente arrastar reboque ou outro veículo automotor. 

 CAMINHONETE - Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de 

até três mil e quinhentos quilogramas. 

 CAMINHONETA (CAMIONETA) – Veículo automotor misto destinado ao transporte 

de passageiros e carga, no mesmo compartimento até 1.500 kg. 

CAPOTAMENTO – Acidente em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer 

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

CHOQUE – Acidente em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo 

ou móvel, mas sem movimento. 
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COLISÃO – Acidente em que um veículo em movimento sofre impacto de outro 

veículo, também em movimento. 

COLISÃO FRONTAL – Colisão que ocorre frente a frente, quando os veículos 

transitam na mesma direção, em sentidos opostos. 

COLISÃO LATERAL - Colisão que ocorre lateralmente, quando os veículos transitam 

na mesma direção, podendo ser no mesmo sentido ou em sentidos opostos. 

COLISÃO TRANSVERSAL – Ocorre transversalmente, quando os veículos transitam 

em direções que se cruzam, ortogonal ou obliquamente. 

COLISÃO TRASEIRA – Ocorre frente contra traseira ou traseira contra traseira, 

quando os veículos transitam no mesmo sentido ou em sentidos contrários, podendo pelo 

menos um deles estar em marcha-ré. 

CONDUTOR – Toda pessoa que conduza um veículo automotor ou outro tipo, 

incluindo os ciclos, ou que guie por uma via, cabeças de gado isoladas, rebanho, bando, ou 

manadas, ou animais de tiro, carga ou sela. 

 CRUZAMENTO - Interseção de duas vias em nível. 

ENGAVETAMENTO – Acidente em que há impacto entre três ou mais veículos, num 

mesmo sentido de circulação. 

ESTACIONAMENTO - Imobilização de veículos por tempo superior ao necessário 

para embarque ou desembarque de passageiros. 

 ESTRADA - Via rural não pavimentada. 

FATOR HUMANO – Quando o comportamento do homem como pedestre, condutor 

ou qualquer outra condição, contribui para ocorrência do acidente. 

FATOR VIA – Quando uma deficiência na via ou sua sinalização contribui para a 

ocorrência do acidente. 

FATOR MEIO AMBIENTE – Quando fatores do meio ambiente ou da natureza 

prejudicam a segurança do trânsito, contribuindo para a ocorrência do acidente. 

FATOR VEÍCULO – Quando falha mecânica no veículo contribui para a ocorrência do 

acidente, sem que tenha havido negligencia na manutenção ou fabricação. 

 INFRAÇÃO - Inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas 

emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação 

estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. 

 LOGRADOURO PÚBLICO - Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, 

parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, 

parques, áreas de lazer, calçadões. 
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 MICROÔNIBUS (VAN) – Veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade 

para até vinte passageiros. 

MOTOCICLETA – Veículo de duas rodas, com ou sem carrinho lateral, com motor de 

propulsão superior a 50 cm3, dirigindo por condutor em posição montada. 

 ÔNIBUS - Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 

vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, 

transporte número menor. 

 PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO - Movimento de passagem à frente de outro 

veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da 

via. 

 PERÍMETRO URBANO - Limite entre área urbana e área rural. 

 PISTA - Parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada 

por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos 

canteiros centrais. 

QUEDA – Acidente em que há impacto em razão de queda livre do veículo, ou queda 

de pessoas ou cargas por ela transportadas. 

 RODOVIA - Via rural pavimentada. 

 SINAIS DE TRÂNSITO - Elementos de sinalização viária que se utiliza de placas, 

marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, 

destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. 

 SINALIZAÇÃO - Conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados 

na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor 

fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. 

TOMABAMENTO – Acidente em que o veículo sai de sua posição normal, 

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

 TRÂNSITO - Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias 

terrestres. 

 ULTRAPASSAGEM - Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no 

mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e 

retornar à faixa de origem. 

 VEÍCULO AUTOMOTOR - Todo veículo a motor de propulsão que circule por seus 

próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para 

a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo 
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compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos 

(ônibus elétrico). 

 VEÍCULO DE CARGA - Veículo destinado ao transporte de carga, podendo 

transportar dois passageiros, exclusive o condutor. 

 VEÍCULO DE PASSAGEIROS - Veículo destinado ao transporte de pessoas e suas 

bagagens. 

 VELOCIDADE - Relação entre o espaço percorrido por um veículo (d) e o tempo 

gasto em percorrê-lo (t). Chamam-se de V a velocidade, então V = d/t.  

VELOCIDADE INSTÂTANEA - Velocidade de um veículo em um instante 

determinado, correspondente a um trecho cujo comprimento tende para zero.  

VELOCIDADE PONTUAL - Velocidade instantânea de um veículo quando passa por 

um determinado ponto ou seção da via. 

 VIA - Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 

pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 

 VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - Aquela caracterizada por acessos especiais com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem 

travessia de pedestres em nível. 

 VIA ARTERIAL - Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. 

 VIA COLETORA - Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito 

dentro das regiões da cidade. 

 VIA LOCAL - Aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 

 VIA RURAL - Estradas e rodovias. 

 VIA URBANA - Ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação 

pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis 

edificados ao longo de sua extensão. 

VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – Toda pessoa que sofre lesões físicas e/ou 

perturbações mentais, em razão de acidente de trânsito, independente de sua culpa civil ou 

penal. 
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VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – Vítima que falece em razão das 

lesões e/ou decorrentes do acidente de trânsito, no momento ou até 30 dias após a ocorrência 

do mesmo. 

VOLUME DE TRÁFEGO - Número de veículos que passam por uma seção de uma 

via, ou de uma determinada faixa, durante uma unidade de tempo. 

 

 

 

1.2 – LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

 

A Política Nacional de Trânsito[6] tem por base a Constituição Federal; como marco 

legal relevante o Código e Trânsito Brasileiro; como referenciais a Convenção de Viena 

(Convenção sobre o Tráfego Viário de Viena, à qual o Brasil aderiu por meio do Decreto 

86.714, de 10 de dezembro de 1981) e o Acordo Mercosul (Acordo sobre a Regulamentação 

Básica Unificada de Trânsito, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e 

Uruguai, autorizado por Decreto de 3 de agosto de 1993.); por agente o Sistema Nacional de 

Trânsito - SNT, conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, cuja finalidade é o exercício das atividades de planejamento, administração, 

normalização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos. Formação, habilitação e 

educação continuada de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. 

A gestão do trânsito brasileiro é responsabilidade de um amplo conjunto de órgãos e 

entidades, devendo os mesmos estar em constante integração, dentro da gestão federativa, 

para efetiva aplicação do CTB e cumprimento da PNT: 

a) Ministério das Cidades: os assuntos de sua competência são os saneamentos 

ambientais, os programas urbanos, a habitação, o trânsito e o transporte e mobilidade urbana. 

O Ministério das Cidades é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito - SNT e 

a ele está vinculado o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e subordinado o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. Cabe ao Ministério presidir o Conselho 

das Cidades e participação na Câmara Interministerial de Trânsito. 

b) Câmara Interministerial de Trânsito: constituída por dez Ministérios, tem o objetivo 

de harmonizar os respectivos orçamentos destinados às questões de trânsito. 
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c) Conselho Nacional de Trânsito: constituído por representantes de sete Ministérios, 

tem por competência, dentre outras, estabelecerem as normas regulamentares referidas no 

Código de Trânsito Brasileiro e estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 

d) Conferência Nacional das Cidades: prevista no Estatuto das Cidades, é realizada a 

cada dois anos e tem por objetivo propor princípios e diretrizes para as políticas setoriais e 

para a política nacional das cidades. 

e) Conselho das Cidades: colegiado constituído por representantes do estado em seus 

três níveis de governo e da sociedade civil - 71 membros titulares e igual número de 

suplentes, e mais 27 observadores -, tem por objetivo estudar e propor diretrizes para o 

desenvolvimento urbano e regional com a participação social. 

f) Departamento Nacional de Trânsito: órgão executivo máximo da União, cujo 

dirigente preside o CONTRAN e que tem por finalidade, dentre outras, a coordenação e a 

supervisão dos órgãos delegados e a execução da Política Nacional de Trânsito. 

g) Câmaras Temáticas: órgãos técnicos compostos por representantes do estado e da 

sociedade civil e que tem a finalidade de estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico 

para decisões do CONTRAN. São seis Câmaras Temáticas, cada qual com treze membros 

titulares e respectivos suplentes. 

h) Fórum Consultivo de Trânsito: colegiado constituído por 54 representantes, e igual 

número de suplentes, dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e que tem por 

finalidade assessorar o CONTRAN em suas decisões. 

i) Sistema Nacional de Trânsito: conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de 

planejamento, administração, normalização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação e 

fiscalização de trânsito, policiamento, julgamento de recursos a infrações de trânsito e 

aplicação de penalidades. Conta, atualmente, com cerca de 1.240 órgãos e entidades 

municipais, 162 estaduais e 6 federais. Congregando mais de 50.000 mil profissionais. 

Gostaríamos então aqui de registrar os Artigos, incisos e parágrafos mais importantes 

do CTB, referente à velocidade de veículos, que é a Lei que rege o trânsito em todo o 

território nacional: 

Lei nº  9.503 de 23 de setembro de 1997[5] 

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 

com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 
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Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as 

condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade 

do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de: 

I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa 

justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida; 

II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se 

de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que 

haja perigo iminente; 

III - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a 

manobra de redução de velocidade. 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 

sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

II - nas vias rurais: 

a) nas rodovias: 

1) cento e dez quilômetros por hora para automóveis, camionetas e motocicletas; 

2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus; 

3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos; 

b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora. 

§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via 

poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas 

estabelecidas no parágrafo anterior. 

Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima 

estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. 
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II – DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 – A FÍSICA NO TRÂNSITO 

 

 

Alonso e Finn[1] fazem os seguintes questionamentos: Por que os corpos próximos da 

superfície terrestre caem com aceleração constante? Por que a Terra se move em volta do Sol 

descrevendo uma órbita elíptica? Por que os átomos se ligam para formar moléculas? Por que 

uma mola oscila quando esticada? A compreensão destes e de muitos outros movimentos é 

importante não só para o nosso conhecimento básico da natureza, mas também para a 

engenharia e para aplicações práticas. Quando limitamos a “descrever” o movimento, apenas 

aprendemos a respeito da situação específica que descrevemos. Mas quando compreendemos 

como se produz o movimento em geral, podemos projetar máquinas e outros dispositivos 

práticos que se movem como desejamos. O estudo da relação entre o movimento de um corpo 

e as causas desse movimento chama-se dinâmica. 

 Quando um jogador dá um pontapé numa bola, interage com ela e modifica o seu 

movimento. A trajetória de um projétil é o resultado de sua interação gravitacional com a 

Terra. A Terra move-se em volta do Sol porque há uma interação gravitacional entre ambos. 

O movimento de um elétron em torno do núcleo de um átomo resulta da sua interação elétrica 

com o núcleo e talvez com outros elétrons. Os prótons e os nêutrons mantêm-se unidos num 

núcleo graças à interação nuclear ou forte. 

 As interações são expressas frequentemente de forma quantitativa por meio de um 

conceito chamado força. Temos uma idéia intuitiva da força e da sua intensidade quando 

utilizamos os conceitos empurrar e puxar. Dizemos que o peso de um corpo resulta da atração 

produzida pela gravitação terrestre. Outras situações semelhantes são as atrações de um ímã 

sobre a limalha de ferro e a atração de uma haste de vidro previamente friccionada sobre 

pequenos fragmentos de papel. No entanto, para que o conceito de força seja útil ao físico, 

devemos ser capazes de exprimi-lo de forma precisa em termos quantitativos. Mas 

especificamente, uma força deve ser expressa em termos de parâmetros que descrevam o 

sistema físico, como a distância entre partículas, a sua massa, carga, etc. Entretanto, 
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admitamos que tenham meios experimentais para medir forças e para determinar a forma 

como elas dependem da posição relativa das partículas em interação. Por exemplo, se 

suspendermos em uma mola várias massas iguais, observaremos que a força necessária para 

esticar a mola é proporcional a sua distensão. É este o principio da balança de molas. 

As leis do movimento que apresentamos aqui são generalizações decorrentes de uma 

análise cuidadosa dos movimentos que observamos a nossa volta e das extrapolações das 

observações para certas experiências ideais ou simplificadas. Essas leis foram formalmente 

estabelecidas pela primeira vez por Sir Isaac Newton (1642-1727), embora Galileu Galilei, já 

as houvesse sugerido de maneira diferente. São válidas para partículas que se movem com 

pequenas velocidades em comparação à velocidade da luz. 

 O livro Física 1 – Mecânica (GREF, 2001: p. 194, 195, 196 e 198) [14] diz que é muito 

importante localizar e descrever posições e fazemos isso de várias maneiras em nosso dia-a-

dia. Tão frequentemente como localizar é a necessidade de descrever nossos deslocamentos, 

isto é, nossa mudança de posição. O deslocamento é uma variação da posição, é a mudança 

que se estabelece entre a posição inicial e a posição final.  

 Velocidade é o que entendemos normalmente por rapidez com que ocorre certo 

deslocamento. O que denominamos velocidade média de um objeto é definido como a razão 

entre o deslocamento efetuado e o intervalo de tempo necessário para realizá-lo, ou seja:  

 

Velocidade Média = Deslocamento /Tempo de Deslocamento 

 

 Esta forma de definir velocidade incorpora ainda a necessidade de se considerar a 

direção e o sentido em que ocorre este deslocamento. Assim, vetorialmente: 

 

V Média =  
t

d
D

v
       

 

 A idéia de rapidez, entretanto, talvez seja a mais semelhante à idéia de velocidade 

instantânea, ou seja, a velocidade de certo objeto num dado instante. 

 A partir do conceito de velocidade média podemos chegar ao de velocidade 

instantânea, tomando-se o deslocamento efetuado em intervalos de tempo cada vez menores. 

Assim, ao menor intervalo de tempo possível, obteríamos a velocidade do objeto num certo 

instante (literalmente entre dois instantes extremamente próximos). A velocidade instantânea 

pode ser definida com a razão entre o deslocamento (realizado num intervalo de tempo 
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curtíssimo) e o intervalo de tempo em que ocorre.  Numa linguagem matemática mais 

rigorosa, expressaríamos a velocidade instantânea do objeto por: 

 

V Inst. = 
ot ®D

lim
t

d
D

v
         

 

  O vetor velocidade instantânea é, portanto, por definição, sempre tangente à trajetória, 

pois em um intervalo de tempo muito curto os pontos iniciais e finais, do deslocamento, são 

pontos quase adjacentes, de maneira que a secante à curva definida pela trajetória se confunde 

com a tangente (à curva) que toca o ponto onde se mede a velocidade. 

 Fisicamente a aceleração indica a variação da velocidade em certo intervalo de tempo. 

Para tanto, tomamos como referencia a velocidade em dois instantes diferentes e o intervalo 

de tempo transcorrido entre estes dois instantes. 

 A razão entre a variação da velocidade e o tempo necessário para que ela ocorra é 

definida como a aceleração média ( a média): 

 

a Média = 
t

iVfV
D
-
vv

 = 
t
V
D
D

         

 

    Da mesma forma que a velocidade instantânea, a aceleração instantânea pode ser 

definida como a razão entre a variação da velocidade (em um intervalo de tempo muito 

pequeno) e o intervalo de tempo em que esta variação acontece: 

 

a Inst. = 
ot ®D

lim
 

t
iVfV

D
-
vv

     

 

 Aceleração e a velocidade de um objeto em movimento geralmente variam em 

intensidade, direção e sentido, uma vez que durante o trajeto de um lugar a outro ele é 

acelerado, freado e faz curvas. Quando o movimento é retilíneo, a direção da velocidade não 

varia. Neste caso sua variação é apenas em intensidade. Por isso a variação da velocidade é 

uma diferença numérica entre o valor da velocidade final e o da velocidade inicial. A 

aceleração neste caso terá a mesma direção da velocidade. 

 Segundo o GREF, as grandezas que utilizamos no estudo da Mecânica, na sua maior 

parte são vetoriais, como a velocidade, a aceleração, as quantidades de movimento, a força e o 
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torque. Estas grandezas estão associadas entre si por operações matemáticas. Vamos ressaltar 

alguns aspectos dessas operações. 

 a) Quantidade de movimento linear de um objeto: O produto da massa pela velocidade 

envolve apenas uma alteração na intensidade do vetor velocidade, uma vez que a massa é uma 

grandeza escalar, isto é, tem apenas valor numérico. Dessa forma, a quantidade de movimento 

linear de um objeto é também uma grandeza vetorial que tem a mesma direção e o mesmo 

sentido da velocidade, sendo formado pelo produto de uma grandeza escalar (massa) e por um 

vetor (velocidade). 

 b) A conservação da quantidade de movimento linear: Neste caso, a partir da escolha 

arbitrária de um par de eixos ortogonais, realizamos a soma vetorial da componente do vetor 

quantidade de movimento linear de cada objeto em cada uma das direções em que o 

movimento ocorre. 

 A soma das componentes da quantidade de movimento numa mesma direção é uma 

simples soma algébrica das projeções dos vetores. O estudo da conservação da quantidade de 

movimento linear consistiu em verificar se as componentes (projeções) se mantiveram 

invariáveis em cada uma das direções escolhida antes e depois de uma interação qualquer. 

 Em síntese, realizamos primeiro a decomposição da quantidade de movimento linear 

nas direções determinadas pela escolha dos eixos e, posteriormente, a soma algébrica das 

componentes dos vetores em cada uma das direções. 

 c) Variação da quantidade de movimento linear e angular: A maneira pela qual 

obtemos os vetores variação da quantidade de movimento linear (D P ) e da quantidade de 

movimento angular (D L ) é idêntica à variação de posição (vetor deslocamento) e variação de 

velocidade (D V ). Todas estas grandezas resultam do que denominamos subtração entre dois 

vetores. 

 Para certo objeto em movimento, o vetor D P  decorre da variação da velocidade, uma 

vez que a massa, uma grandeza escalar, é geralmente constante.  O procedimento para 

obtermos o vetor D L  = Lf  - Li  é o mesmo que o utilizado para o vetor D V . Quando a 

direção do movimento não varia, a subtração vetorial se reduz à diferença algébrica das 

intensidades. 

 d) Segunda Lei de Newton: A 2ª lei de Newton 

 

F = 
t
P
D
D

 ou F = m (
t
V
D
D

) = m a      
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foi formulada a partir da variação da quantidade de movimento linear do objeto. Nesse 

sentido, a força é uma grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido do vetor D P  (ou 

D V ) uma vez que o tempo é uma grandeza escalar. Assim, a divisão pelo intervalo de tempo, 

altera-lhe apenas a intensidade do vetor D P  (ou D V ). 

Para o movimento de rotação, a expressão equivalente da 2ª Lei de Newton foi 

formulada em termos de variação do momento angular num certo intervalo de tempo 

 

t = D L / tD  

 

Da mesma forma que para o vetor força, o vetor t  tem a mesma direção e sentido de 

D L , uma vez que a divisão por tD  altera-lhe apenas a intensidade. O que está dito para força 

vale também pra torque. 

e) Torque: Quando o torque é definido a partir da força aplicada e do raio de giro, 

estamos diante de uma operação que envolve o produto de duas grandezas vetoriais. Para o 

cálculo deste produto, só contribui a parcela da força na direção perpendicular ao raio de giro 

e tem como resultado um vetor. No caso do vetor torque, sua direção é perpendicular ao plano 

definido pela direção da força e do raio de giro. Esse tipo de operação é denominado produto 

vetorial. 

f) Trabalho: O conceito de trabalho foi definido a partir da força e do deslocamento. 

Tanto um como outro são grandezas vetoriais, entretanto, o trabalho é uma grandeza escalar. 

Este produto tem características diferentes do produto vetorial, sendo denominado produto 

escalar de dois vetores. 

Ao contrario do produto vetorial, no produto escalar de vetores que constitui o cálculo 

do trabalho, só contribui a componente da força, na direção do deslocamento, sendo que a 

componente da força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, ou seja, não 

participa do produto escalar. 

 

2.2 – DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO 

 

De acordo com KLEER[16], o ensino de Física na escola deve enfatizar a Física do 

cotidiano, para trazer relevância a física e aumentar a motivação do estudante e facilitar o 

aprendizado. 
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Uma investigação de um acidente de trânsito, conduzida por profissionais, aplica 

extensivamente os princípios da Mecânica, com o objetivo de inferir sobre as causas do 

acidente. Os princípios da Mecânica utilizados numa investigação são vistos nos cursos de 

Física e as técnicas de investigação utilizadas são interessantes e podem facilmente ser 

entendidas pelos estudantes. Além disso, existem algumas vantagens pedagógicas do uso 

desse tópico como um tema de desenvolvimento de conteúdo no ensino e aprendizagem de 

Mecânica: 

 a) Evidencia a relevância da Física e mostra como esta pode ser aplicada para resolver 

problemas práticos da vida real; 

 b) Fornece ótimos exercícios com problemas que permitem diferentes métodos de 

resolução; 

c) Fornece exercícios de testagem de hipóteses como, por exemplo, declaração de 

testemunhas; 

 d) Promove a consciência acerca de questionamentos científicos sobre problemas da 

vida real que necessitam ser complementados, por exemplo, por considerações legais e 

morais;  

 e) Reforça a importância da segurança nas estradas, evidenciando as vantagens do uso 

do cinto de segurança e da obediência às leis do transito. 

 Os princípios básicos da Mecânica utilizados na reconstituição de um acidente de 

trânsito incluem: 

 a) Atrito; 

 b) Aceleração; 

 c) Leis de Newton; 

 d) Conservação do Momento Linear; 

 e) Movimento circular;  

 f) Movimento de Projéteis. 

 Como os acidentes quase sempre envolvem colisões de um tipo ou de outro, o 

Principio de Conservação do Momento Linear pode ser aplicado. Contudo, tal aplicação só 

pode ser feita se as trajetórias e as velocidades dos veículos são conhecidas antes e após o 

impacto. 

 O Princípio de Conservação do Momento pode ser aplicado para determinar as 

velocidades pré-impacto dos veículos se a massa e as velocidades após o impacto são 

conhecidas. As velocidades pós-impacto são usualmente determinadas a partir das marcas de 

derrapagem. 



26 
 

 Se dois veículos colidem com um ângulo, o vetor soma do Momento antes do impacto 

deve ser igualado ao vetor soma do Momento após o impacto. De modo alternativo, podemos 

equacionar a componente x e, então, a y do momento antes e após o impacto.  

Citando (NEGRINI NETO & KLEINUBING, 2006: p. 3, 7, 8 e 9)[18], no tocante a 

Momentum, Torque e Principio da Conservação da Quantidade de Movimento, eles nos 

dizem que o momentum de um corpo rígido pode ser de duas espécies: linear e angular. 

Entretanto, neste caso específico, iremos estudar somente o momentum linear ( P ), também 

chamado de quantidade de movimento linear ou simplesmente quantidade de movimento de 

um corpo rígido, que é o produto de sua massa pela velocidade de seu centro de massa. Nas 

translações puras, as velocidades de todas as partículas componentes do corpo são iguais e o 

momentum linear se torna:  

 

p  = å m1 v 1 = M v cm 

 

onde M é a massa total do corpo. 

O torque (t ) de uma força é igual ao produto vetorial do vetor posição do ponto de 

aplicação da força pelo vetor força aplicado neste ponto, isto é: 

 

t  = r  x F      

 

 Sendo seu módulo (intensidade) dado por: 

 

τ = F r sen θ     

 

 O torque indica qual a força que precisamos aplicar a um corpo rígido, e em qual 

posição devemos aplicá-la para obter um determinado efeito de rotação. 

 Já quanto ao Princípio de Conservação da Quantidade de Movimento, que pode ser 

PCQM (linear) ou PCMA (angular), um dos mais poderosos em física, ao lado do princípio da 

conservação da energia mecânica, é deduzido diretamente da 2ª Lei de Newton. Na realidade, 

estes princípios decorrem de hipóteses muito mais profundas, relacionadas com propriedades 

do espaço e do tempo. 
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 De acordo com aquela Lei, se a força externa que age sobre uma partícula for nula, seu 

momento linear se conserva, isto é, não varia conforme passa o tempo. Consideramos agora 

um sistema isolado formado por duas partículas A e B. Se nenhuma força externa atuantes for 

nula, o momentum linear total deste sistema se mantém constante. Não importa o que possa 

estar ocorrendo entre as partículas, o momentum linear do sistema se conserva. Portanto, se 

estas partículas seguem determinadas trajetórias de tal sorte que, em um determinado instante 

do tempo, estarão no mesmo ponto do espaço, elas irão colidir, mas de forma tal que o 

momentum linear do sistema composto pelas duas partículas se mantenha constante, ou seja: 

 

å
= BAI ,

P 1 = constante → P A + P B = P ´A + P ´B     

 

  (antes da colisão = após a colisão) 

ou seja: 

mA v A + mB v B = mA v ´A + mB v ´B     
  

onde o vetor v ´ é a velocidade final (após a colisão).    
 Analogamente, podemos deduzir o PCQA a partir da 2ª Lei de Newton. Embora a 

aplicação deste princípio (PCQA) seja importante para o estudo das evoluções dos veículos 

após uma colisão, veremos que o PCQM, por si só, se aplicado com critério, permite o cálculo 

razoavelmente preciso das velocidades nos acidentes de transito.  

 Basicamente são estes os conceitos físicos de que precisamos para introduzir a Física 

nos acidentes de trânsito. A partir deste ponto, é necessário que o leitor conheça os conceitos 

básicos de operação com vetores, tais como, soma e decomposição nos eixos coordenados. E 

conhecimento das equações dos movimentos uniformes e acelerados. 

 

 

2.3 – APLICAÇÃO FÍSICA 

 

 

Como exemplo de aplicação física[18], vamos considerar um veículo trafegando por 

uma pista reta e horizontal sob garoa fina, à noite, sem iluminação pública. Em determinado 

instante, o motorista observa um animal parado na pista adiante, aciona os freios demarcando 

23 metros na pavimentação, mas não consegue parar a tempo de evitar o impacto. Após o 
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atropelamento, veículo e animal percorreram juntos 33,3 metros em reta, imobilizando-se no 

mesmo sítio. Animal e condutor faleceram no acidente, em virtude de sua violência. O veículo 

tem massa 1.400 kg e o animal 350 kg. Considerando que o tempo de reação do motorista é 

de 2,0 segundos e o coeficiente de atrito 0,6, vamos analisar a dinâmica completa do acidente 

para casos em que a velocidade máxima percorrida no local é 70, 90 e 100 km/h. 

Montando um esquema do acidente, temos: 

 

P → → → → → → F → → → → → S → → → → → → I 

 

onde: 

P → é o ponto de percepção, 

F → é o inicio da frenagem, 

S → é o sítio da colisão, e 

I → é o sítio de imobilização do veículo e do animal. 

 

Considerando-se que se trata de um problema unidimensional, podemos trabalhar 

somente com grandezas escalares. Assim, inicialmente, vamos calcular a velocidade do móvel 

e do animal após a colisão, supondo que sua desaceleração é constante. Neste caso, temos que 

 

m  = i2µgd  

  

 Onde di é a distância percorrida pelo carro após o acidente (segmento S → I). Sendo di 

= 33,3 metros, obtemos que: 

 

m  = 20 m/s 

 

 Usando agora a equação da conservação do momento unidimensional: 

 

m1 v 1 + m2 v 2 = m1 m 1 + m1 m 2 

 

e considerando-se que inicialmente o animal estava parado ( v 2 = 0) e após a colisão o animal 

e o carro tinham a mesma velocidade ( m 1 = m 2 = m ), obtemos que: 
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v 2 = (1 + 
1

2

m
m

) m  

 

Assim, com m2 = 350 kg, m1 = 1.400 kg e u = 20 m/s, obtêm que a velocidade antes 

do impacto foi v 1 = 25 m/s.  

Considerando-se que o veículo freiou, antes do impacto por uma distância df = 23 m, 

com a relação: 

 

v 0  = f2µgd  + v2
1  

 

podemos obter que sua velocidade no momento de acionamento dos freios era v 0 = 30 m/s.  

 Considerando-se que o tempo de reação é 2,0 s, temos que a distância percorrida pelo 

carro no momento em que o motorista avista o animal e o instante em que pisa nos freio é de 

 

d = v 0 tr = 60 m 

 

Acima, calculamos a velocidade de impacto do veículo, a velocidade inicial e a 

distância do ponto de percepção ao inicio da frenagem. A distância entre o ponto P e o sítio do 

atropelamento S, que corresponde ao espaço disponível dd para evitar o acidente, é a soma: 

 

dd = dr + df = 60 + 23 = 83 metros 

 

 Para analisarmos a causa do evento, precisamos responder as seguintes questões:  

a) Se o veículo estivesse trafegando com a velocidade máxima permitida, teria 

ocorrido o atropelamento? 

b) Com que velocidade máxima o veículo poderia estar animado para não atropelar? 

 

Para responder a primeira questão, devemos calcular a distância de parada dp do 

veículo para os três casos propostos: velocidade máxima permitida vp = 70 km/h (19,4 m/s); 

90 km/h (25 m/s) e 100 km/h (27,8 m/s). A seguir, comparar esta distância com os 83 metros 

disponíveis. De maneira equivalente, podemos impor que, ao fim da frenagem, a velocidade 

de impacto é outra para cada um dos casos pedidos: 
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dp = v p + tr + ( v p)
2 / 2µg 

 

 Para 70 km/h: 

 

dp = 19,4 x 2 + 19,42 /12 = 38,8 + 31,5 = 70,3 metros 

 

 Para 90 km/h: 

 

dp = 25 x 2 + 252 /12 = 50 + 52 = 102 metros 

 

 Para 100 km/h: 

 

dp = 27,8 x 2 + 27,82 /12 = 55,6 + 64,4 = 120 metros 

 

 Nos três casos acima, mantivemos fixo o “ponto de percepção” P, pois este independe 

da velocidade. É o ponto em que o motorista avista o perigo, seja a que velocidade for. Logo, 

pelos cálculos acima, o acidente não ocorreria apenas no primeiro caso, isto é, se ele estivesse 

com 70 km/h, pois pararia após 70,3 metros, quase 13 metros antes do ponto em que estava o 

animal. Nos outros dois casos, o acidente ocorreria. 

 Concluímos, então que a velocidade foi efetivamente a causa do acidente. 

 Mas será que o acidente seria tão severo a ponto de causar as mortes? Claro, esta 

questão é subjetiva, mas com base em cálculos, podemos estudar com que velocidade o 

veículo atingiria o animal em caso (questão levantada anteriormente, caso em que a 

velocidade de impacto seria zero), e se esta velocidade seria compatível com os danos e 

lesões. A questão agora é: com que velocidade o veículo chega ao fim de 83 metros. 

 Seguindo o esquema inicial, temos: 

 

 P F = dr = 50 m; 

 F S = df = 52 m; 

 

 Portanto, percorrida a distancia de reação, restam 23 metros até o animal. Qual é a 

velocidade do veículo ao fim destes 23 metros? Um cálculo simples informa: 

 

(v0
2 – vi

2)/ 2µg = 23 m 
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 ou, 

 

(252 – v i
2)/12 = 23 m, donde se obtém vi = 18,7 m/s = 67,3 km/h 

 

 Ou seja, o impacto agora seria numa velocidade de 18,7 m/s, cerca de 35% menor que 

no caso estudado. É claro que os danos e as lesões seriam menos severos, mas não se pode 

provar que não teriam as mesmas conseqüências. 

 Para responder a segunda questão, simplesmente impomos à condição de que o 

veículo estará parado ao fim de 83 metros para achar a velocidade máxima vm. Isso se faz 

através da equação: 

 

v m tr + v m
2 / 2µg = 83 

 

 Com o tempo de reação de 2,0 segundos e o coeficiente de atrito 0,6, vem: 

 

v m = 21,75 m/s= 78,3 km/h 

 

 Acima desta velocidade, o acidente é inevitável para condutor. 

 

 

 

 

2.4 – PROJETO DE PESQUISA DESCRITIVA 

 

 

A metodologia empregada em nossa pesquisa é a descrita pelo Manual de Estudos de 

Tráfego[10] do IPR/DNIT, na qual para o roteiro da tabulação e análise dos dados recomenda: 

a) Verificar nos dados de campo a necessidade de eliminar erros ou dados obtidos em 

condições desfavoráveis. Para tanto, o informe do pesquisador é fundamental; 

b) Transformar os dados de tempos de percurso em velocidade pontual (dependendo 

do método), separando-os por tipo de veículo e/ou faixa de horário, conforme objetivos da 

análise; 

c) Determinar à média e o desvio padrão da amostra; 
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d) Testar a suficiência da amostra, em função do desvio padrão e do erro admissível; 

e) Separar as velocidades em classes, determinando suas freqüências relativas e 

freqüências acumuladas; 

f) Construir os dois diagramas, assinalando médias e percentiis julgados convenientes. 

No mesmo Manual de Estudos de Tráfego[10], vemos que os medidores de velocidade 

com base no radar são os mais usados atualmente. Baseiam-se no princípio de que uma onda 

de rádio refletida em um objeto em movimento sofre uma variação de freqüência que é função 

da velocidade do objeto (efeito Doppler). 

Esses medidores podem ser montados em um tripé, em um veículo, ou carregados 

pessoalmente. Basta apontar para o veículo e acionar um gatilho, para aparecer o valor da 

velocidade arredondada em km/h. 

Como a velocidade que esses instrumentos medem é a do veículo em relação ao 

medidor, obtém-se um valor diferente da velocidade em relação à via, devido ao ângulo entre 

a trajetória do veículo e o raio visual. Como esse ângulo não é fixo, sendo difícil de corrigir 

automaticamente a diferença. No entanto, para ângulos menores 15° o erro é desprezível. 

O radar é o instrumento mais temido pelos infratores dos limites de velocidade. Deve-

se ter o cuidado de ocultá-lo. Se possível, deve-se apontar para os veículos por trás. 

A determinação da amostra mínima a ser levantada depende da precisão desejada na 

estimativa da média e da variância dos dados. É necessário, portanto, conhecer de antemão 

esta variância, o que nem sempre é possível. Para tanto, ou é feita uma pesquisa preliminar 

para obter a variância ou é assumido um valor obtido através de estudos semelhantes. 

Para obter a média aritmética das velocidades pontuais, o número de observações deve 

atender às condições: 

 

n  ≥  [kS/E]2,  sendo  n ≥ 30 

 

onde: 

n = número de observações ou tamanho da amostra. 

k = constante correspondente ao nível de confiança (precisão) desejado. 

S = desvio padrão da população de velocidades (km/h). 

E = erro máximo aceitável na estimativa da velocidade (km/h). 

 

A Tabela 01, baseado nas propriedades da Distribuição Normal, apresenta os valores 

de k para os níveis de confiança mais comumente usados. Para medidas de velocidades 
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costuma-se usar os níveis de 95% e 95,5%. Em casos muito especiais, em que se deseja maior 

grau de confiança nos resultados, se empregam os níveis de 99% e 99,7%. 

 

Nível de Confiança (%) Valor de k 
68,3 1,00 
86,6 1,50 
90,0 1,64 
95,0 1,96 
95,5 2,00 
98,8 2,50 
99,0 2,58 
99,7 3,00 

Tabela 01 – Fonte: Box and Oppeniander, 1976. 
 

A Tabela 02 fornece os desvios padrões típicos de velocidades para diferentes tipos de 

rodovias de duas ou quatro faixas de tráfego, a serem usados quando não se dispõe de valor 

confiável. 

 

Tipos de Rodovia Número de Faixas Desvio Típico 
Rural 2 8,5 
Rural 4 6,8 

Suburbana 2 8,5 
Suburbana 4 8,5 

Urbana 2 7,7 
Urbana 4 7,9 

Tabela 02 – Fonte: Box e Oppeniander – Manual of traffic engineering studies 
 

À medida que se vão determinando os dados, podem ser calculados valores confiáveis 

para o desvio típico, procedendo-se à correção do número de observações necessárias. 

O erro aceitável, naturalmente, é uma opção do técnico, mas depende da precisão 

desejada na estimava da média. É dado em termos de “desvio” com relação à média estimada, 

na forma (x ± E), sendo x a velocidade média. Os erros admitidos, que podem ser encontrados 

na literatura especializada, estão na faixa de ± 1 km/h a ± 5 km/h. O procedimento baseia-se 

nas propriedades da distribuição normal, motivo pelo qual o tamanho da amostra, ou número 

de observações, não deve ser menor que 30. 

A tabulação e avaliação dos dados devem levar em conta as principais características 

do fenômeno analisado. No caso das velocidades pontuais, a análise deve ser feita 

principalmente através dos gráficos de freqüência das velocidades e dos seus parâmetros 

estatísticos mais significativos. 
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Sendo as velocidades pontuais representativas do comportamento “independente” dos 

motoristas, é de se esperar uma grande variação nas velocidades. Esta variação pode ser 

visualizada de duas maneiras gráficas: pela freqüência relativa e pela freqüência acumulada 

dos dados.  

Média Aritmética - é a medida mais comum da tendência central dos dados. Para 

dados agrupados em classes a média aritmética é dada por: 

 

X = ∑ fi xi / ∑ fi 

onde:  

X = média aritmética. 

∑ fi xi = somatório dos produtos das freqüências das classes pelos seus valores médios. 

∑ fi = somatório das freqüências de todas as classes. 

  

Mediana - é o valor central de uma série de valores ordenados de forma crescente ou 

decrescente. A mediana corresponde ao percentil 50, ou seja, 50% dos valores são superiores 

a ela e 50% são inferiores. 

Moda - se define como o valor que ocorre com mais freqüência.  

Desvio Padrão - A mais importante medida de dispersão é o desvio padrão. Para 

valores agrupados em classes é determinado pela fórmula: 

 

S = 

( )

 1 - f 
  xf 

 ² xf  ² xf 

i

ii

ii
ii

å
å

å-å
 

 onde:  

S = desvio padrão.  

fi = freqüência da classe “i”. 

xi = valor médio da classe “i”. 

   

O intervalo definido pelo valor da média aritmética menos o desvio padrão até o valor 

da média aritmética mais o desvio padrão (x ± S), contém todas as observações de velocidade 

se a distribuição for normal.  

Desvio Padrão da Média (erro de estimativa) - A média real de todo o universo de 

medidas não pode ser calculada. Pode-se, entretanto determinar um intervalo em que ela se 

situe com o grau de confiança que se desejar. 
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Se X é a média de uma amostra de n observações e se S é o desvio padrão desse conjunto de 

valores, pode-se determinar o intervalo X ± S, em que 

 

Sx = 
n

S
 

O valor Sx é denominado desvio padrão da média. 

Da mesma forma, usando a média aritmética X mais 2 ou 3 vezes S, pode-se obter 

intervalos com maior probabilidade de conter a média. 

Histograma de Velocidades Pontuais - Com os valores da pesquisa podem-se montar 

um histograma das velocidades pontuais, que é um gráfico formado por retângulos, cujas 

bases representam os intervalos das classes de velocidades e as alturas as freqüências de cada 

classe. 

Este histograma de freqüência relativa mostra a participação de cada classe de 

velocidade no total e tem a forma aproximada de uma distribuição normal, ou seja, é 

aproximadamente simétrica com relação à média. 

Curva de Freqüência Acumulada - são definidas usando como abscissa os valores dos 

limites superiores de cada classe de velocidades e como ordenadas as freqüências acumuladas. 

Assim, a cada valor da velocidade corresponde a percentagem de veículos que circularão a 

velocidades menores que aquela. 

A curva de freqüência acumulada mostra a participação acumulada de cada classe 

subseqüente das velocidades, até o máximo de 100%, tendo o formado aproximado da letra 

“S”. 

A forma da curva de freqüência acumulada evidencia que há três tipos de motoristas: 

os exageradamente lentos, os excessivamente rápidos e os que trafegam em um intervalo 

relativamente pequeno de velocidades. Uma das primeiras conclusões práticas que se tira 

dessas curvas é a determinação dos limites mínimo e máximo de velocidades, já que o 

máximo de capacidade e segurança se obtém quando os veículos trafegam com velocidades 

próximas. 

É prática corrente fixar apenas a Velocidade Máxima Permitida, que muitos 

engenheiros determinam tirando do gráfico a velocidade abaixo da qual 85% dos motoristas 

trafegam e adotando um valor arredondado múltiplo de 10. Em alguns casos são fixados 

valores mínimos para a velocidade, com base no percentil 15. 
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Então, após o estudo da metodologia a ser empregada, partimos para a pesquisa de 

campo. Escolhemos dois pontos da BR 364, onde a probabilidade seria muito maior de 

ocorrer um acidente, que são o Km 308, na entrada da cidade e o Km 321, no Distrito do 

Bandeira Branca e, que por causa da segurança, escolhemos colher amostras só durante o dia. 

Escolhemos também cinco pontos em ruas e avenidas da cidade, onde a probabilidade seria 

muito maior de ocorrer um acidente, devido ao alto fluxo de veículos durante o dia e a noite. 

Coletamos amostras de velocidades instantâneas de veículos, em circulação nas vias acima 

citadas, utilizando o aparelho de RADAR marca MUNI QUIP K-GP, modelo FCC ID 

DL566F-K-GP, série 33902, aferido pelo INMETRO nº 225.488-5, lacre nº A1575761/2006, 

gentilmente cedido pela Delegacia de Policia Rodoviária Federal do município de Ji-Paraná – 

RO (DPRF/MJ), conforme documentos e planilhas anexas. E após os tratamentos estatísticos 

temos os seguintes resultados: 

 

 

 

a) Dia 21 de Julho de 2006: das 14h30min às 15h30min horas, na BR 364 km 321, 
Distrito do Bandeira Branca, com fluxo de 140 veículos, das 16h00min as 17h00min 
horas, na BR 364 km 308, Cerâmica Belém, com fluxo de 175 veículos.  

 
Grafico 01 
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Grafico 02 

 
 

 
Gráfico 03 
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b) Dia 21 de Julho de 2006: das 19h45min às 22h20min horas, nas principais ruas e 
avenidas da cidade, com fluxo de 111 veículos. 

 
Gráfico 04 

 

 
Gráfico 05 
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Gráfico 06 

 
 

c) Dia 22 de Julho de 2006: das 08h30min as 09h55min horas, nas principais ruas e 
avenidas da cidade, com fluxo de 204 veículos. 

 

 
Gráfico 07 
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Gráfico 08 

 
Gráfico 09 
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III – CONCLUSÃO 

 

  

Dirigir é uma atividade complexa, de muita responsabilidade e qualquer displicência ou 

distração pode ser a causa de acidentes. O verdadeiro condutor defensivo faz uma varredura 

com os olhos, de um lado ao outro da pista ou via, incluindo calçadas, bem como a situação 

atrás e dos lados do veículo, observando tudo atentamente. A educação para o trânsito é 

direito de todos e constitui dever prioritário dos componentes do SNT. A educação para o 

trânsito deve ser promovida desde a pré-escola ao ensino superior, por meio de planejamento 

e ações integradas entre os diversos órgãos do SNT e do SNE. A educação para o trânsito 

ultrapassa a mera transmissão de informações. Tem como foco o ser humano, e trabalha a 

possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Não se limita a eventos 

esporádicos e não permite ações descoordenadas. Pressupõe um processo de aprendizagem 

continuada e deve utilizar metodologias diversas para atingir diferentes faixas etárias e 

clientela diferenciada. A educação para o trânsito tem como mola mestra a disseminação de 

informações e a participação da população na resolução de problemas, principalmente quando 

da implantação de mudanças. E só é considerada eficaz na medida em que a população alvo se 

conscientiza do seu papel como protagonista no trânsito e modifica comportamentos 

indevidos. Uma comunidade mal informada não reage positivamente a ações educativas. A 

educação inclui a percepção da realidade e a adaptação, assimilação e incorporação de novos 

hábitos e atitudes frente ao trânsito - enfatizando a co-responsabilidade governo e sociedade, 

em busca da segurança e bem-estar.  

Vimos em nossa pesquisa de velocidade instantânea, que muitos motoristas dirigem 

seus veículos acima ou abaixo da velocidade permitida para o local, contrariando assim a lei 

que rege o trânsito no país. Vimos que na BR 364, 19 veículos trafegaram com velocidades 

acima de 110 km/h, velocidade máxima permitida para o local, ou seja, 6,43% do fluxo de 

veículos. Vimos nas ruas de Presidente Médici à noite 20 veículos trafegando acima de 60 

km/h, ou seja, 18% dos veículos pesquisados trafegavam com velocidade acima da máxima 

permitida para o local, dado que nos deixa muito preocupado. Já durante o dia verificamos 

que os motoristas são mais prudentes, pois cerca de 7 veículos, ou seja, 3,5% do fluxo 

trafegaram com velocidade acima da máxima permitida de 60 km/h. Porcentagens que 

refletem nas estatísticas de acidentes de trânsito, conforme tabela abaixo: 
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RELATÓRIO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
PRESIDENTE MÉDICI – RO - ANUAL 

  QUANTIDADE/ANUAL 
TIPIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Apoio a Policia Rodoviária Federal 27 31 53 47 41 199 
Acidente de Veículos Danos Materiais 35 30 37 30 39 171 
Acidente de Veículos Lesões Corporais 15 31 37 37 76 196 
Acidente de Veículos Morte de Pessoa 01 01 02 00 04 08 
Acidente de Veículos com Animais 00 01 00 00 00 01 

TOTAL 78 94 129 114 160 575 
Tabela 3: Acidentes de Trânsito no Município de Presidente Médici 

 

Gostaríamos de frisar que a velocidade máxima permitida para a via pública, nem 

sempre é uma velocidade segura. O bom senso manda que a velocidade do veículo seja 

compatível com todos os elementos do trânsito, principalmente observadas e levadas em conta 

as condições adversas. A velocidade reduz o tempo disponível para uma reação adequada, em 

caso de perigo. Em alta velocidade, muitas vezes não há tempo suficiente para evitar o 

acidente. A velocidade tem que estar compatível com as condições locais, tais como: o tipo de 

piso, as condições climáticas, a quantidade e a posição de pedestres, motociclistas, caminhões 

e demais elementos que compões o trânsito. Mesmo a baixa velocidade pode ser incompatível 

em aglomerações, ou outras situações de risco. Mesmo que não existam fatores adversos, não 

exceda a velocidade máxima permitida. Quanto maior e mais pesado o veículo, menor é a 

capacidade de manobras em velocidade.  

Para terminar, vimos que a velocidade é uma grandeza física que relaciona o espaço 

percorrido por um móvel com o intervalo de tempo gasto no percurso. No caso de um 

automóvel, o excesso de velocidade significa percorrer grandes distâncias em pouco tempo. O 

que implica, no caso de uma emergência, muito pouco tempo para tomar decisões. Um carro 

em velocidade excessiva é um corpo em movimento que obedece mais às leis da física do que 

aos comandos do motorista, independente de sua habilidade no controle de seu veículo. Tendo 

consciência de que este é o fator que mais condiciona às ações do motorista, podemos 

entender o porquê dos limites de velocidade impostos pela lei de trânsito no Brasil - CTB[5], 

que é evitar o acidente de trânsito.  
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A FISICA NO ACIDENTE DE TRÂNSITO 
VELOCIDADE PONTUAL 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI - RO 
 LOCAL: BR 364 Km 321 (BANDEIRA BRANCA) 
 LOCAL: BR 364 Km 308 (CERÂMICA BELÉM) 
 DATA: 21 de Julho de 2006 
 HORÁRIO: Início às 14:30 horas Final às 15:30 horas. 
 HORÁRIO: Início às 16:00 horas Final às 17:00 horas 
 TRÁFEGO TOTAL: 315 veículos 
 

TIPO DE VEÍCULO VELOCIDADE PONTUAL (Km/h) 
 Automóvel 37 

Carreta 39 

Motocicleta 40 3 

Motocicleta 42 

Automóvel 44 

Caminhão 45 

Motocicleta 45 

Motocicleta 47 

Carreta 48 

Motocicleta 48 

Motocicleta 49 
Automóvel 50 
Motocicleta 50 10 
Caminhão 53 
Carreta 54 
Carreta 56 
Carreta 56 
Microônibus 56 
Automóvel 57 
Carreta 57 
Carreta 57 
Caminhão 58 
Caminhão 58 
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Caminhão 59 
Caminhão 59 
Carreta 59 
Camioneta 60 
Motocicleta 60 
Motocicleta 60 16 
Carreta 61 
Motocicleta 61 
Carreta 62 
Carreta 62 
Motocicleta 62 
Ônibus 63 
Automóvel 64 
Caminhão 64 
Caminhão 64 
Camioneta 64 
Carreta 64 
Motocicleta 64 
Motocicleta 64 
Motocicleta 64 
Automóvel 65 
Camioneta 65 
Carreta 65 
Carreta 65 
Motocicleta 65 
Motocicleta 65 
Caminhão 66 
Motocicleta 66 
Camioneta 68 
Motocicleta 68 
Ônibus 68 
Caminhão 69 
Carreta 69 
Carreta 70 28 
Automóvel 71 
Automóvel 71 
Carreta 71 
Camioneta 72 
Carreta 72 
Motocicleta 72 
Caminhão 73 
Caminhão 73 
Caminhão 73 
Carreta 73 
Carreta 73 
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Motocicleta 73 
Motocicleta 73 
Motocicleta 73 
Motocicleta 73 
Automóvel 74 
Automóvel 74 
Carreta 74 
Automóvel 75 
Automóvel 75 
Automóvel 75 
Caminhão 75 
Caminhão 75 
Caminhão 75 
Camioneta 75 
Motocicleta 75 
Motocicleta 75 
Motocicleta 75 
Ônibus 75 
Automóvel 76 
Automóvel 76 
Caminhão 76 
Carreta 76 
Carreta 76 
Motocicleta 76 
Automóvel 77 
Motocicleta 77 
Motocicleta 77 
Automóvel 78 
Automóvel 78 
Automóvel 78 
Caminhão 78 
Caminhão 78 
Camioneta 78 
Carreta 78 
Carreta 78 
Motocicleta 78 
Automóvel 79 
Automóvel 79 
Automóvel 79 
Caminhão 79 
Carreta 79 
Carreta 79 
Automóvel 80 
Automóvel 80 
Camioneta 80 
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Camioneta 80 
Carreta 80 
Carreta 80 
Carreta 80 
Carreta 80 
Motocicleta 80 62 
Caminhão 81 
Camioneta 81 
Carreta 81 
Caminhão 82 
Carreta 82 
Carreta 82 
Motocicleta 82 
Motocicleta 82 
Automóvel 83 
Automóvel 83 
Automóvel 83 
Camioneta 83 
Camioneta 83 
Motocicleta 83 
Caminhão 84 
Caminhão 84 
Caminhão 84 
Carreta 84 
Automóvel 85 
Caminhão 85 
Camioneta 85 
Carreta 85 
Carreta 85 
Ônibus 85 
Automóvel 86 
Automóvel 86 
Caminhão 86 
Carreta 86 
Microônibus 86 
Automóvel 87 
Automóvel 87 
Caminhão 87 
Automóvel 88 
Automóvel 88 
Automóvel 88 
Automóvel 88 
Automóvel 88 
Camioneta 88 
Ônibus 88 
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Automóvel 89 
Camioneta 89 
Automóvel 90 
Automóvel 90 
Automóvel 90 
Caminhão 90 
Caminhão 90 
Caminhão 90 
Motocicleta 90 
Ônibus 90 49 
Caminhão 91 
Carreta 91 
Motocicleta 91 
Automóvel 92 
Motocicleta 92 
Motocicleta 92 
Ônibus 92 
Caminhão 93 
Camioneta 93 
Motocicleta 93 
Automóvel 94 
Automóvel 94 
Caminhão 95 
Automóvel 97 
Automóvel 97 
Automóvel 98 
Motocicleta 98 
Automóvel 99 
Automóvel 99 
Automóvel 100 
Automóvel 100 
Automóvel 100 
Automóvel 100 
Automóvel 100 24 
Automóvel 101 
Automóvel 101 
Caminhão 101 
Camioneta 101 
Automóvel 102 
Camioneta 102 
Automóvel 103 
Automóvel 103 
Automóvel 103 
Camioneta 103 
Ônibus 103 
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Automóvel 106 
Automóvel 107 
Automóvel 107 
Camioneta 107 
Automóvel 108 
Automóvel 108 
Camioneta 109 
Automóvel 110 
Camioneta 110 
Microônibus 110 21 
Automóvel 111 
Automóvel 111 
Automóvel 112 
Automóvel 114 
Automóvel 115 
Camioneta 115 
Automóvel 116 
Automóvel 117 
Automóvel 118 9 
Automóvel 122 
Automóvel 123 
Automóvel 124 
Automóvel 125 
Automóvel 127 
Camioneta 127 
Automóvel 128 
Camioneta 129 
Automóvel 130 9 
Automóvel 131 1 
    
    
TOTALIZANDO:  232 (cento trinta e dois) Medições de Velocidades Pontuias 
03 (três) Microônibus 
08 (oito) Ônibus 
24 (vinte e quatro) Camionetas 
35 (trinta e cinco) Caminhões 
39 (trinta e nove) Carretas 
40 (quarenta) Motocicletas 
82 (oitenta e dois) Automóveis 
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A FISICA NO ACIDENTE DE TRÂNSITO 
VELOCIDADE PONTUAL 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI - RO 
 LOCAL: Ruas e Avenidas da Cidade 
 DATA: 21 de Julho de 2006 
 HORÁRIO: Inicio às 19:45 horas Final às 22:20 horas 
 TOTAL DO TRÁFEGO: 111 veículos 
 

TIPO DE VEÍCULO VELOCIDADE PONTUAL (Km/h) 
 Automóvel 15 

Motocicleta 15 

Automóvel 20 

Automóvel 20 

Motocicleta 20 5 

Motocicleta 22 

Motocicleta 22 

Automóvel 23 

Motocicleta 23 

Motocicleta 23 

Automóvel 24 
Automóvel 24 
Automóvel 24 
Automóvel 25 
Automóvel 25 
Automóvel 25 
Caminhão 25 
Camioneta 25 
Motocicleta 25 
Automóvel 26 
Automóvel 26 
Motocicleta 26 
Motocicleta 26 
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Motocicleta 27 
Motocicleta 27 
Motocicleta 27 
Motocicleta 27 
Automóvel 28 
Automóvel 28 
Motocicleta 28 
Motocicleta 28 
Automóvel 29 
Motocicleta 29 
Motocicleta 29 
Motocicleta 29 
Automóvel 30 
Camioneta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Ônibus 30 37 
Automóvel 31 
Automóvel 31 
Motocicleta 31 
Motocicleta 31 
Automóvel 32 
Motocicleta 32 
Motocicleta 32 
Motocicleta 32 
Automóvel 33 
Motocicleta 33 
Motocicleta 33 
Motocicleta 33 
Motocicleta 33 
Motocicleta 33 
Automóvel 34 
Motocicleta 34 
Automóvel 35 
Camioneta 35 
Motocicleta 35 
Motocicleta 35 
Motocicleta 35 
Motocicleta 35 
Motocicleta 36 
Automóvel 37 
Automóvel 37 
Camioneta 37 
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Automóvel 38 
Camioneta 38 
Camioneta 38 
Automóvel 39 
Automóvel 40 
Motocicleta 40 32 
Automóvel 41 
Camioneta 42 
Motocicleta 42 
Automóvel 43 
Camioneta 43 
Motocicleta 44 
Motocicleta 44 
Automóvel 45 
Automóvel 48 
Motocicleta 48 
Motocicleta 50 11 
Motocicleta 53 
Camioneta 54 
Motocicleta 55 
Motocicleta 55 
Camioneta 56 
Motocicleta 58 
Automóvel 59 7 
Motocicleta 67 1 
Camioneta 85 1 
    
    

TOTALIZANDO:  94 (noventa e quatro) Medições de Velocidades 
Instântaneas 

01 (um) Caminhão 
01 (um) Ônibus 
11 (onze) Camioneta 
32 (trinta e dois) Automóveis 
49 (quarenta e nove) Motocicletas 
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A FISICA NO ACIDENTE DE TRÂNSITO 
VELOCIDADE PONTUAL 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI - RO 
 LOCAL: Ruas e Avenida da Cidade 
 DATA: 22 de Julho de 2006 
 HORÁRIO: Início às 8:30 horas Final às 9:55 horas 
 TRÁFEGO TOTAL: 204 veículos 
 

TIPO DE VEÍCULO VELOCIDADE PONTUAL (Km/h) 
 Automóvel 15 

Carreta 17 

Motocicleta 18 

Automóvel 20 

Automóvel 20 

Camioneta 20 

Camioneta 20 

Motocicleta 20 

Motocicleta 20 

Motocicleta 20 

Motocicleta 20 
Motocicleta 20 12 
Automóvel 22 
Caminhão 22 
Motocicleta 22 
Motocicleta 22 
Motocicleta 22 
Caminhão 23 
Caminhão 23 
Motocicleta 23 
Automóvel 24 
Automóvel 25 
Automóvel 25 
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Automóvel 25 
Automóvel 25 
Automóvel 25 
Automóvel 25 
Automóvel 25 
Motocicleta 25 
Motocicleta 25 
Motocicleta 25 
Motocicleta 25 
Motocicleta 25 
Camioneta 26 
Automóvel 27 
Motocicleta 27 
Automóvel 28 
Automóvel 28 
Automóvel 28 
Camioneta 28 
Motocicleta 28 
Motocicleta 28 
Motocicleta 28 
Motocicleta 28 
Automóvel 29 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Automóvel 30 
Camioneta 30 
Camioneta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 
Motocicleta 30 56 
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Camioneta 31 
Automóvel 32 
Camioneta 32 
Motocicleta 32 
Motocicleta 32 
Motocicleta 32 
Camioneta 33 
Motocicleta 33 
Motocicleta 33 
Automóvel 34 
Camioneta 34 
Automóvel 35 
Automóvel 35 
Automóvel 35 
Automóvel 35 
Automóvel 35 
Motocicleta 35 
Motocicleta 35 
Motocicleta 35 
Automóvel 36 
Motocicleta 36 
Automóvel 37 
Motocicleta 37 
Automóvel 38 
Automóvel 38 
Automóvel 38 
Motocicleta 38 
Motocicleta 38 
Motocicleta 39 
Automóvel 40 
Automóvel 40 
Automóvel 40 
Automóvel 40 
Automóvel 40 
Caminhão 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 
Motocicleta 40 44 
Automóvel 42 
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Motocicleta 42 
Motocicleta 42 
Automóvel 43 
Motocicleta 43 
Motocicleta 43 
Motocicleta 43 
Automóvel 44 
Motocicleta 44 
Motocicleta 44 
Automóvel 45 
Automóvel 45 
Motocicleta 45 
Motocicleta 45 
Automóvel 46 
Motocicleta 46 
Automóvel 47 
Motocicleta 47 
Motocicleta 48 
Motocicleta 48 
Microônibus 49 
Motocicleta 49 22 
Camioneta 54 
Motocicleta 55 
Motocicleta 55 
Motocicleta 55 
Motocicleta 60 5 
Motocicleta 62 
Motocicleta 65 2 

    
    

TOTALIZANDO: 141 (cento quarenta e um) Medições de Velocidades 
Pontuias 

01 (um) Microônibus 
01 (um) Ônibus 
01 (uma) Carreta 
04 (quatro) Caminhões 
11 (onze) Camionetas 
49 (quarenta e nove) Automóveis 
74 (setenta e quatro) Motocicletas 
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