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Temas objetos de pesquisas no Departamento
de Engenharia de Transportes da EPUSP
•

Transporte rodoviário de produtos perigosos - TRPP

•

Acidentes rodoviários envolvendo produtos perigosos

•

Usuários vulneráveis do sistema de transporte

•

Sistemas de informação geográfica - SIG

•

Infraestrutura de dados espaciais – IDE

•

Uso e ocupação do solo

Segurança Viária - Dados de Acidentes
De acordo com a World Road Association PIARC (2013), a disponibilidade de dados de
acidentes é pré-requisito para que se tenha um
sistema eficiente de gerenciamento de
segurança viária.

Para analisar, comparar e tirar conclusões de forma
efetiva a partir dos dados é necessário atender a
alguns requisitos básicos:
- exatidão (descrever exatamente os parâmetros
individuais)
- complexidade (no sentido de incluir todos os
aspectos no sistema)

- disponibilidade (ser acessível pro todos os
usuários)
- uniformidade (usar definições padrões)

A identificação e a definição dos problemas
relevantes juntamente com o conhecimento de
dados e parâmetros descrevendo esse
problema são essenciais para uma solução de
sucesso.

Uniformidade é de vital importância para
permitir comparações. Muitas vezes existem
diferentes bases de dados em um país, tais
como:

- polícia
- administração da via
- hospitais/sistema de saúde
- companhias de seguro.

Produtos perigosos
Conceito: É todo produto relacionado na Resolução Nº 420/04 da ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres), que represente risco para a saúde das pessoas,
para a segurança pública ou para o meio ambiente. A Resolução esclarece, além das
informações gerais, os números ONU (Organização das Nações Unidas) de classificação
de produtos, a classe de risco, e o risco subsidiário dos produtos. (UNECE, 2009)

É o deslocamento de um produto perigoso de um ponto para outro com técnicas e
cuidados especiais, em veículos identificados por simbologia padronizada pela ONU.
Os rótulos de risco identificam a classe de risco do produto e os painéis de segurança,
através de números, identificam seus riscos e o produto transportado.

Há no Brasil ampla legislação sobre o transporte de produtos perigosos.
O comitê de estudos da ABNT – CB16 elabora as normas específicas sobre tema.

Acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos
• Modo rodoviário é o principal meio de Transporte de
Produtos Perigosos (TRPP)
CETESB (2010)

• Últimas décadas

da incidência de acidentes com TRPP

Grandes impactos ambientais e
para saúde da sociedade

Necessidade de
soluções nas fases
preventivas e
posterior ao acidente

Fonte: G1 Notícias

Consequências dos acidentes ao ambiente
e danos à saúde:
•
•
•
•
Fonte: G1 Notícias

Contaminação dos lençóis freáticos
Contaminação de Redes de drenagem
Ingestão de água e alimentos contaminados
Contaminação por radiação

Acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos
Os desastres que envolvem os produtos perigosos entram na
classificação de desastres tecnológicos.
•

Acidentes com transportes:
modos rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo
World Disaster Report (2011)

Acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos
Acidentes Modo Transporte Rodoviário Produtos Perigos (TRPP) nos EUA

Total: 3060
incidentes

PHMSA – U. S. Department Of Transportation Pipeline Safety Administration

INTRODUÇÃO

Acidentes Modo Transporte rodoviário de produtos perigosos (TRPP) no
período entre 1983 a 2010 em rodovias estaduais paulistas
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(CETESB, 2010)

Acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos
Emergências químicas de 2010 classificadas por unidade geradora (TRPP)

(CETESB, 2010)

Acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos
Acidentes modo TRPP – Rodovia Anchieta

(CETESB, 2010)

Acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos

DER – Secretaria de Logística de Transportes, 2012

Sistemas de informação geográfica
Análise de risco de transporte
Road Accident
Data Management
- RADMS
Software baseado em SIG que mapeia os acidentes rodoviários das
estradas nacionais e locais de Tami Nadu (Índia). Desenvolvido dentro de
uma parceria entre a polícia e os departamentos de transportes e
rodoviários.

Ajuda autoridades em saber “como”, “onde” e “porque” ocorreram os
acidentes rodoviários e a planejar e adotar medidas mitigadoras.
(Geospatial World, 2013).

Sistemas de informação geográfica
Análise de risco de transporte
Análise de
Multicritério em
ambiente SIG (Souza
et al., 2009)
Análise multicritério em ambiente SIG (Souza et al., 2009). Apresenta
os resultados preliminares da aplicação da metodologia multicritério
em ambiente SIG (metodologia baseada MMA e DNIT, 2005).
Oferece um diagnóstico do risco ambiental da movimentação
rodoviária de produtos perigosos.
A área de estudo escolhida para aplicação da metodologia consiste
na rodovia BR – 381 (Betim – Ipatinga)
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Gerenciamento de acidentes TRPP e dados Espaciais

Dados de
SIGs
Gerenciamento de
Desastres TRPP

Dificuldade de acesso
e compartilhamento
dos dados

IDE para
TRPP
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Gerenciamento de acidentes TRPP e dados Espaciais

Instituições que dispõem
de uso de tecnologias
espaciais

• Menor exposição a
riscos nas operações
• Redução de acidentes

Lieggio et al.(2006), Bubbico et al. (2006), Verter et al. (2001)

Infraestrutura de dados espaciais
“Conjunto de pessoas, políticas e
tecnologias que são necessárias para
promover o compartilhamento de
informação geoespacial por todos os
níveis de governo, setores privados,
entidades com e sem fins lucrativos e
a comunidade acadêmica” [FGDC,
2007].

Infraestrutura de dados espaciais
(Henri J.G.L Aalders, 2001)

O que é?
Como tem sido usado?
O que estamos propondo fazer?
Possíveis temas de pesquisa?
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IDE – Componentes de uma IDE
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Mansourian et al. (2006)

Modelagem de IDE para TRPP
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Adaptado de Mansourian et al. (2006)

Sistemas de informação geográfica
Proposta de
Pesquisa
PROPOSIÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS PARA
PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E ATUAÇÃO EM ACIDENTES RODOVIÁRIOS
ENVOLVENDO O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, NO COMPLEXO
ANCHIETA-IMIGRANTES (SP)
(Processo CNPq 474638/2012-0).
Tem como objetivo principal desenvolver um modelo conceitual de Infraestrutura
de Dados Espaciais (IDE) para integração de dados de diferentes fontes, formatos
e conteúdos e disponibilizá-los, de forma integrada, interoperável e acessível aos
usuários não familiarizados com a parte espacial, dentro de um ambiente SIG
(Sistemas de Informações Geográficas) WEB.

Sistemas de informação geográfica
Análise de risco de transporte
Transportation risk
analysis (TRA)
methodology
Bubbico et al.,
2004
É uma abordagem destinada à análise de risco para o transporte
rodoviário e ferroviário de produtos perigosos, que se baseia no uso de
um sistema de informação geográfica (SIG) para gerenciar informações
territoriais, juntamente com um banco de dados de produtos perigosos,
como uma ferramenta de avaliação de risco.
Tal aplicação permite ter precisão em conta dos dados locais que afetam
a análise de risco, tais como população, taxa de acidentes, e as condições
meteorológicas ao longo de toda a rota, por meio de um sistema que
pode ser facilmente atualizado

IDE para análise de gerenciamento de acidentes com TRPP
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Usuários vulneráveis do sistema de
transporte
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) os usuários
vulneráveis do sistema de transporte são os pedestres, ciclistas e motociclistas.
Mais da metade de todos os acidentes de tráfego ocorre com os usuários
vulneráveis. No Brasil, em 2010, 4% das mortes decorrentes de acidentes de
tráfego foram de ciclistas, 23% de pedestres e 25% de motociclistas (Ministério da
Saúde, 2013).

Projeto SaferBraIn - desenvolvido em parceria entre a USP / CET-SP e a
Comunidade Europeia que analisou os acidentes de tráfego no Brasil e na Índia
para viabilizar a aplicação de metodologias de segurança viária adotadas nos
países europeus, visando diminuir as taxas de acidentes envolvendo usuários
vulneráveis e desenvolver um sistema de suporte a decisão para definição de
medidas eficientes (em termos de custo e benefício social) para redução do
número de acidentes e prevenção de situações de risco por meio de auditorias e
inspeções nas vias e rodovias.

Usuários vulneráveis do sistema de transporte

Proposta de
Pesquisa
Investigar e discutir as características e padrões espaciais dos locais
(vias/rodovias) com alta densidade de acidentes de tráfego envolvendo usuários
vulneráveis, e sua relação com aspectos socioeconômicos e atributos dos sistema
de transporte (infraestrutura e serviços).

Aumentar o nível de segurança viária do sistema de transporte e seus
componentes, em especial para os usuários vulneráveis, e contribuir para
redução do número de fatalidades e da severidade das lesões causadas pelos
acidentes de tráfego.

Aplicação em Segurança Viária – Acidentes Urbanos
Projeto SaferBraIn – EPUSP / CET-SP /
Comunidade Europeia

http://www.saferbrain.eu/

Imagens
de SR

Sensoriamento Remoto e Uso do
Solo
Mapeamento Temático
• Global
• Regional

Baixa e Média Resolução Espacial

• Local

Alta Resolução Espacial

Análises Multitemporais
• Cobertura Vegetal
• Expansão Urbana
• Sistemas Urbanos

Análises do Sistema de Transporte
• Infraestrutura
• Serviços

VANTs
Flight Solution, VANT Watchdog (FS-01)

Cortesia Flight Solutions
FS-01 – Watchdog da Flight Solutions

Cortesia Flight Solutions
Exemplo de Imagem aérea obtida pelo FS-01
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