
 
 
 

                                         
 
 

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 1 
www.antp.org.br              
 

 

Método utilizado pela cidade de Campinas para coletar, tratar, processar e 
georreferenciar acidentes de trânsito em sua malha urbana . 
 
Daniel Luis Nithack e Silva1, João Carlos Fagundes1, Marineide de Jesus Nunes1 e 
Rosimar Gonçalves1   

 

1) Emdec – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

 

comunicacao@emdec.com.br

 

A Emdec - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, é responsável pela gestão do 
trânsito e transporte na cidade, utilizando-se de indicadores de acidentes em suas atividades, 
aprimora cada vez mais os registros de acidentes que são sistematicamente tratados visando obter o 
retrato da realidade da insegurança viária na cidade. 

Três grupos de registro de acidentes de trânsito são tratados pela Emdec, com formas de tabulações, 
prazos de obtenção e processamento diferenciados. O 1º é o grupo que capta os acidentes na 
CIMCAMP – Central Integrada de Monitoramento de Campinas, segundo os informes dos Agentes 
de Transporte e Trânsito que apóiam operacionalmente as ocorrências. O 2º é aquele que consta nos 
Boletins de Ocorrência, com cópias fornecidas pela Polícia Militar obtidas por uma parceria firmada. 
O 3º trata-se de pesquisa sobre as vítimas fatais, ocorridas em um período de 180 dias após o fato, 
feita nas delegacias da Polícia Civil, IML e SETEC.  

O georreferenciamento dos acidentes evolui desde o início da sua utilização, subsidiando as ações, 
principalmente de engenharia e educação. O 1º trabalho foi o reconhecimento geográfico pontuando 
os locais dos acidentes com a existência de sobreposições e sem a identificação dos acúmulos. O 2º 
foi a utilização de quadrículas de 50x50 metros que apresentavam a somatória de acidentes e 
possibilitavam a construção de mapas temáticos sem a representação leal de trechos e cruzamentos. 
Agora, com os dados de localização dos acidentes sem detalhamento, são criadas áreas no entorno do 
endereço informado, que contemplem todas as possibilidades de sua ocorrência. 

A melhoria na identificação dos pontos críticos de acidentalidade possibilita a definição das 
intervenções a serem realizadas. 
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Método utilizado pela cidade de Campinas para coletar, tratar, processar e 
georreferenciar acidentes de trânsito em sua malha urbana . 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A Administração de uma cidade tem como obrigação prover a segurança no trânsito das pessoas; em 
função do aumento de frota e de habitantes tende-se a um aumento também de acidentes. O veículo 
que tem apresentado número crescente nos acidentes é a motocicleta, por sua rapidez de locomoção, 
aquisição a custo relativamente pequeno, facilidades de pagamento e viabilidade da entrega. Tem sido 
uma opção vantajosa para os motoristas, contribuindo no aumento da acidentalidade. 
 
Para que a Administração de uma cidade possa inibir a sua acidentalidade é necessário reconhecer 
inicialmente os números de acidentes por tipo seguido pelos locais onde eles ocorrem e suas causas, 
com isto é possível intervir na operação de semáforos, na geometria das vias, implantar estruturas 
específicas, promover alertas aos motoristas através de sinalizações e/ou, ainda, agir na educação dos 
condutores e pedestres.  
 
Este trabalho pretende demonstrar como a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – 
EMDEC, coleta e processa os acidentes de trânsito e, também, apresentar um método de identificação 
dos locais de acidentalidade com o georreferenciamento e uso de Sistema de Informação Geográfica – 
S.I.G., atribuição às áreas do grau de periculosidade e dos custos sociais para cada uma delas, que está 
em fase de implantação. 
 
Para isto apresentam-se a seguir: a forma utilizada para captação e processamento de dados; a forma 
de georreferenciamento dos acidentes; o método de divisão de áreas anteriormente adotado e o atual; a 
aplicação do índice de periculosidade; o custo social agregado aos acidentes para as áreas e os 
resultados alcançados.  
 
 
2. CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 
 
A Emdec – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, realiza pesquisa, lançamentos, 
processamentos e análises em acidentes de trânsito de registros captados pela Central Integrada de 
Monitoramento de Campinas, pela Polícia Militar, através de Boletins de Ocorrências (B.O.´s), e de 
vítimas fatais em acidentes de trânsito, provindos do Instituto Médico Legal (I.M.L.), Serviços 
Técnicos Gerais- Setec  e Polícia Civil. Descreve-se abaixo o processo de como é tratado esses três 
desenvolvimentos: 
 
2.1. Registro da Central Integrada de Monitoramento de Campinas 
 
O Departamento de Controle Operacional – DCO da Emdec, é membro da Central Integrada de 
Campinas – CIMCamp. Este departamento, através de rádios e monitoramento com uso de câmeras, 
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apóia os agentes de transportes e trânsito, faz acionamentos e mantém integração com os órgãos que 
compõem a CIMCamp, que são, fora a EMDEC: Guarda Municipal, Defesa Civil, SAMU e SETEC.  
 
As ocorrências de transportes e trânsito são registradas em um relatório denominado “Resumo Diário”, 
neste, entre outras informações, apresentam-se os acidentes de trânsito com os seguintes dados: data 
do fato, local, tipo do acidente, placas dos veículos envolvidos, quantidade de agentes envolvidos e, 
para o caso de existirem vítimas, dados das vítimas (idade, sexo, situação das vítimas, quem socorreu e 
para qual hospital foram encaminhadas). 
 
Nos “Resumos Diários” constam dados do dia anterior e são encaminhados para que sejam 
georreferenciados. 
 
2.2. Acidentes de Trânsito – Captação de B.O.´s 
 
O processo de registro estatístico inicia-se com o recolhimento dos Boletins de Ocorrência (BO´s) 
relacionados a acidentes de trânsito ocorridos nas vias sob gestão municipal, em dez Companhias da 
Polícia Militar instaladas em Campinas. Com estes documentos tiram-se fotocópias encaminhando-as 
para o Departamento de Índices Operacionais – DIO da Emdec, procedendo então com a devolução 
dos B.O.s. para as respectivas companhias. Esse acordo foi firmado junto ao Comando da Policia do 
Interior – CPI. 
 
No DIO efetua-se a conferência se todas as Cia.'s da Polícia Militar encaminharam seus B.O.'s e 
ordena-se por data, por código e por local do acidente. Após esta fase é feita a triagem analisando se o 
acidente aconteceu em vias urbanas e se a descrição da versão do(s) envolvido(s) corresponde com os 
seguintes campos preenchidos: código da ocorrência (com vítima, sem vítima e atropelamento), data 
do acidente, horário, local, tipo de vítima (condutora, passageira ou pedestre), tipo de acidente 
(choque, colisão, abalroamento, tombamento, capotamento, engavetamento, atropelamento de 
pedestre, atropelamento animal e outros) e os veículos envolvidos; segue-se então com a separação por 
data do fato, ordenando por código da ocorrência (c/ vítima, atropelamento e sem vítima), numerando 
seqüencialmente para identificação de cada B.O. digitado, criando-se os lotes. Estes lotes recebem 
uma capa com a data da ocorrência dos acidentes e as somatórias dos dados de todos os B.O.'s que o 
compõem. Estas somatórias estão divididas em três grupos: acidentes (com vítima, sem vítima, 
atropelamento e total), dados das vítimas (condutor do veículo, passageiro do veículo, pedestre e total) 
e dos veículos (moto, auto, ônibus, caminhão, trator e total). Por último, em uma planilha denominada 
"Controle de Acidentes - por dia",  é feito o lançamento dos acumulados dos totais diários em um mês 
por tipo de acidente. Tanto a capa de lote como a planilha de "Controle de Acidentes - por dia" 
auxiliam na organização e conferência da digitação que se segue. 
 
A digitação é efetuada no Sistema de Controle de Acidente de Trânsito, por lote. Cada lote digitado 
recebe na capa um carimbo com o dizer "DIGITADO", onde se escreve a data da conclusão da 
digitação. Os locais que foram apresentados pelos documentos passam por uma conferência dos 
cruzamentos utilizando o programa Proviewer (programa que permite a consulta de mapa digitalizado 
com identificação de nomenclaturas de logradouros e pontos de referências) e guia da cidade. Após o 
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término da digitação de um lote confere-se os dados da capa do lote com as informações que o 
programa fornece. 
 
A última fase conta com a consolidação dos dados, feito para que não se tenha mais de um registro do 
mesmo acidente, visto a possibilidade de cada envolvido registrar a ocorrência em diferentes 
companhias da Polícia Militar. 
 
Com estas fases terminadas arquivam-se os B.O.´s, efetuam-se levantamentos estatísticos e o banco de 
dados é encaminhado para ser georreferenciado. 
 
2.3. Vítimas Fatais em Acidentes de Trânsito  
 
A metodologia da Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere considerar como morte por acidente 
de trânsito a ocorrência até 30 dias após o fato, devido a grande maioria dos falecimentos ocorrer 
nesse período. A metodologia do DENATRAN considera vítima fatal aquela que falece no local do 
acidente. Em Campinas, a partir de 2002, considera-se vítima fatal quem falece em razão das lesões 
decorrentes de acidentes de trânsito a partir do momento do acidente até 180 dias após sua ocorrência, 
desde que comprovado pelo laudo do IML.  
  
Os dados de óbitos são captados através de documentos pesquisados nos órgãos citados a seguir: 

• IML - Instituto Médico Legal 
• Polícia Civil (em treze delegacias) 
• SETEC - Serviços Técnicos Gerais 

 
Efetuado o recolhimento dos dados dessas três fontes, são realizados os seguintes procedimentos: 
 
a) Exclusão das vítimas fatais de trânsito que sofreram o acidente em outras cidades, mas morreram 
nos hospitais de Campinas e/ou que o IML, órgão regional, realizou o exame de necropsia. 
 
b) Verificação de informações de vítimas fatais que não constam no IML e sim em outra fonte. 
Ocorrem situações em que um acidente ocasionado em Campinas, na divisa de municípios, a vítima 
socorrida é levada para hospital de outra cidade. Se a vítima vier a falecer a necropsia é feita pelo IML 
daquela cidade mas o inquérito policial é feito pela cidade de Campinas onde ocorreu o fato. 
 
c) Constatado tratar-se de vítima de acidente de trânsito, inclui-se no Banco de Dados com as 
respectivas informações e assim, obtém-se um banco de dados confiável das vítimas fatais de 
acidentes de trânsito nas vias sob gestão do município, subsidiando a implantação de políticas 
públicas, através de ações de engenharia, educação e fiscalização em Campinas. 
 
Após todas as fases finalizadas o banco de dados é encaminhado para que os dados sejam 
georreferenciados.  
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3. GEORREFERENCIAMENTO 
 
Para georreferenciar os acidentes, a Emdec utiliza o software “mapinfo”. Define-se como 
georreferenciamento a associação de pontos, objetos ou fatos a um lugar geográfico usando suas 
coordenadas.  
 
O georreferenciamento dos acidentes ocorre através das informações das localizações, que englobam: 
o nome do logradouro, número predial, ponto de referência e nome do bairro.   
 
Existem algumas dificuldades para efetuar este georreferenciamento, entre elas cita-se: 

1. A falta de preenchimento de todos os campos de localização nos B.O.s e dos dados coletados 
das vítimas fatais; 

2. Lançamento de informações de logradouros nos B.O.´s sem padronização com a nomenclatura 
do Sistema de Informação Geográfica; 

3. Lançamento de informações de cruzamentos de logradouros inconsistentes; 
4. Falta de informação na base cartográfica digital de nomenclatura de vias, numeração predial e 

pontos de referência; 
5. Por não existir na maioria dos registros no local do acidente, o sentido da via em que teve a 

ocorrência não é considerado no georreferenciamento; 
 
O procedimento adotado para efetuar o georreferenciamento foi desenvolvido procurando a maior 
precisão possível frente às informações disponíveis. Inicia-se o trabalho separando por grupo de 
possibilidades de georreferenciamento podendo ser: 
 

1. Por cruzamentos - acidentes ocorridos num ponto de interseção de vias; 
2. Por nomenclatura e numeração predial - acidentes ocorridos ao longo de uma via, com 

informação do número predial mais próximo; 
3. Por nomenclatura e pontos de referência - acidentes ocorridos ao longo de uma via com 

informação do ponto de referência (geralmente um estabelecimento comercial ou prédio 
histórico) mais próximo. 

 
Não é efetuado georreferenciamento de acidentes onde constam apenas nomenclatura e bairro, visto a 
precisão ficar prejudicada frente a grande dimensão que as vias ocupam dentro de um bairro e por 
entender que o envolvido no acidente que fez o registro, pode se enganar ao citar o bairro. 
 
O processo de georreferencimento é efetuado de forma automática, manual e com verificação em 
campo. Considera-se georreferenciamento automático quando utiliza-se de informações idênticas nos 
arquivos georreferenciados já existentes, este é o caso de cruzamentos e de acidentes que no seu 
histórico possuem informações de localização correspondentes, seja com uso de informações de 
nomenclatura com numeração predial, seja com nomenclatura com ponto de referência. Considera-se 
georreferenciamento manual aqueles registros que não possuem semelhança com nenhum outro no 
histórico, no entanto consultando o banco de dados de nomenclaturas e de numeração predial pode-se 
efetuar o georreferenciamento ponto a ponto. Por último, o georreferenciamento com verificação em 
campo que são aqueles registros que não se conseguiu posicioná-los utilizando os processos anteriores, 
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necessitando uma verificação em campo com equipamento GPS (Global Positioning System). Como 
nota, observa-se que existem registros que não foram identificados suas localizações em nenhum dos 
processos citados, para estes, são apontados como registros não georreferenciados. 
 
 
4. MÉTODO DE DIVISÃO DE ÁREAS 
 
Para identificar áreas críticas relacionadas à acidentalidade no município de Campinas, utilizando-se 
do recurso que o software “Mapinfo” possui, dividia-se a cidade em quadrículas de 50x50 metros e 
somava-se os acidentes por tipo, criando então mapas temáticos com cores diferentes por quadrícula 
em função de quantidades de acidentes por tipo definido em patamares. O resultado não demonstrava 
claramente as áreas de conflito, visto que, em muitos casos, mais de uma quadrícula correspondia a um 
cruzamento, dividindo-se então os quantitativos e não permitindo uma leitura pontual dos acumulados 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1–Acidentes do ano de 2005 em quadrículas (50x50m) 

 
Com a intenção de obter melhor visualização e identificação das regiões com acúmulos de acidentes, 
definiu-se critérios para estabelecer as áreas de acidentes em cruzamentos e entre eles. Além da área 
de cruzamento entre duas vias, assumiu-se, empiricamente, o avanço de 15 m do alinhamento das 
quadras para possibilitar reconhecer acidentes que possam ter ocorrido em função da aproximação do 
cruzamento. Gerou-se com isto a necessidade de adotar outros conceitos, como seguem: 

• Dois cruzamentos com a distância entre eles menor que trinta metros – efetuar a divisão da 
distância entre os cruzamentos. 

• Área resultante entre dois cruzamentos, já considerados os avanços, menores que 20 metros -  
dividir a distância entre os cruzamentos. 

• Área entre cruzamento maior que 100 m  -  divide-se essa área em trechos de cem metros. 
 
Com a adoção de uma região da cidade, reconhecida como contra-rótula, efetuou-se os desenhos das 
áreas como descrito, somou-se os acidentes por tipo e construiu-se mapas temáticos com cores 
diferentes por área em função de quantidades de acidentes por tipo definidas em patamares, como feito 
no processo anterior. O resultado obtido foi uma demonstração mais clara dos pontos de conflitos 
através de um mapa de fácil leitura (Figura 2). 
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Figura 2 – Acidentalidade do 1º sem. 2006 com a divisão adotada pela EMDEC 

 
5. ÍNDICE DE PERICULOSIDADE DOS LOCAIS DE ACIDENTES  
 
Em poder da indicação das áreas, conforme descrito anteriormente, procurou-se obter a resposta de 
como seriam os locais de acidentes com a consideração da periculosidade ou da gravidade. O objetivo 
seria intensificar ações com estas considerações.  
  
Para isto aplicou-se o conceito referenciado pelo Ministério dos Transportes através do trabalho 
“Procedimentos para o tratamento de locais críticos de acidentes de trânsito”. Neste apresenta a 
Unidade Padrão de Severidade – UPS obtida através da seguinte fórmula:  
 
UPS = Acidentes Sem Vítimas x 1 + Acidentes Com Vítimas x 4 + Acidentes com Pedestres x 6 + 

Acidentes com Vítimas Fatais x 13 
 
Agregou-se então os pesos descritos na UPS às áreas georreferenciadas que já possuíam as somatórias 
dos acidentes por tipo e obteve-se as regiões por UPS, ou seja, com a consideração da severidade. 
Com este valor construiu-se mapa temático para subsidiar e hierarquizar ações (Figura 3).  
 

 
Figura 3 – Mapa temático com conceito de UPS 
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5. CUSTO SOCIAL AGREGADO ÀS ÁREAS DE ACIDENTALIDADE  
 
O acidente tem como conseqüência, além das dores pessoais e familiares, as perdas materiais, o tempo 
das pessoas, os custos médico-hospitalares e de reabilitação, custo previdenciário (pensões/benefícios), 
as perdas de produção para a sociedade, os custos do atendimento policial e de agentes de trânsito no 
atendimento local e deslocamento, para hospital ou delegacia, dos feridos, custo de 
reposição/recuperação de mobiliário urbano danificado ou destruído, reorganização do trânsito e 
reposição da sinalização danificada. As estimativas internacionais desses custos mostram que são 
muito elevados, da ordem de 2 a 3% do PIB de cada país (Vasconcellos, 2000). 
 
No Brasil, o estudo mais completo foi realizado em 2002, publicado em 2003, pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, do Governo Federal e pela Associação de Transportes Públicos 
– ANTP, com apoio do Denatran, do Ministério da Saúde, do Ministério dos Transportes e do 
Ministério da Justiça (IPEA - ANTP, 2003). Neste, os valores apresentados para os custos unitários 
estimadosmédios de acidentes de trânsito urbanos no Brasil foram:  Com mortos = R$ 144.478,00 ; 
Com vítimas = R$ 35.163,00 ;  Com feridos  = R$ 17.460,00 ; Sem vítimas  = R$ 3.262,00 ; Média 
Geral  = R$  8.783,00. 
 
Com base nos custos unitários de acidentes de trânsito urbanos no Brasil, efetuou-se a valorização dos 
acidentes de trânsito ocorridos nos locais mais críticos do Contra- Rótula de Campinas.  
 
6. RESULTADOS 
 
Com os acidentes georreferenciados, a somatória destes acidentes por tipo nas áreas definidas e ainda 
com a aplicação da Unidade Padrão de Severidade, pode-se obter mapas temáticos que possibilite uma 
leitura das regiões com problemas na cidade e que necessitam de ações rápidas para serem inibidos 
acidentes de maior gravidade. 
 
Aplicando-se os valores indicados pelo IPEA por tipo de acidentes pode-se valorizar o custo social  
para cada área, apresentando valores que justificam investimentos. Apresenta-se como exemplo o Pt 1: 
 

 
Tabela 1 – tabulação do ponto 1 com a quantidade, o peso (utilizando o UPS) e o custo social 
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                                                                         Figura 4 – Layout dos indicadores por ponto 

Para auxiliar o setor de engenharia a estudar 
as causas dos acidentes de determinado 
ponto,  utilizando-se do sistema excel do office 
e os dados de B.O.´s, elaborou-se um método 
para agrupar em único documento de folha A4 
(Figura 4), um conjunto de informações 
composto pelas informações já apresentadas 
na tabela 1 e outras que seguem: incidência de 
acidentes por Dia da Semana, Incidência por 
faixa horária, Incidência por quinzena, sexo 
das vítimas, faixa etária das vítimas, tipo das 
vítimas (condutor, passageiro, pedestre e não 
informado), tipo de veículos envolvidos 
(automóvel, moto etc.) e seqüência de veículos 
envolvidos por acidentes  (este último para 
identificar engavetamentos). 

 
7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Mesmo com a problemática que se tem referente aos tempos de apuração dos dados de acidentes, de 
georreferenciamento e para traçar as áreas no S.I.G., que seguem os padrões descritos, a técnica 
utilizada cumpre a necessidade de reconhecimento dos locais críticos com maior clareza do que a de 
quadrículas e com a apresentação do custo social pode-se justificar investimentos e, ainda, apurados 
outros indicadores, auxiliar os técnicos a identificar as causas. Logo, demonstra-se que essa técnica 
merece maiores discussões, desenvolvimentos e aplicações. 
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