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1 OBJETIVO 

Dando continuidade ao Programa de Redução de Acidentes, que tem sido 

apresentado à ANTT desde 2015, visando atender o estabelecido no item 4 do 

PER – Programa de Exploração Rodoviária, este presente documento tem o 

objetivo de apresentar as principais ações realizadas no ano de 2020, e também 

as propostas para 2021, para a finalidade de reduzir o número e gravidade dos 

acidentes, para melhorar cada vez mais a performance nas condições de 

segurança viária na BR-163/MS. 

O acidente de trânsito atualmente ocupa atualmente a oitava posição no 

ranking das principais causas de mortes no mundo e a segunda no Brasil. Com 

este documento, a CCR MSVia aproveita para reforçar seu compromisso em 

contribuir na redução no número e gravidade dos acidentes de trânsito. 
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2 INTRODUÇÃO 
 

A Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S/A – CCR MSVia 

administra 845,4 quilômetros da Rodovia BR-163 em Mato Grosso do Sul, entre 

os km 0 (divisa PR/MS) e 845,4 (divisa MS/MT), beneficiando mais de 2 milhões 

de habitantes, distribuídos nas 21 cidades lindeiras, por onde trafegam cerca de 

45 mil veículos diariamente. 

Desde abril de 2014, a Concessionária vem desenvolvendo trabalhos de 

melhoria ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia BR-163/MS, começando a 

operar os serviços de socorro médico e mecânico no dia 11 de outubro de 2014. 

Nesse período, foi necessário capacitar cerca de 400 colaboradores locais em 

treinamentos que foram realizados com especialistas de várias unidades do 

Grupo CCR. Em 14 de setembro de 2015, iniciou a operalização das praças de 

pedágio, no qual conta com mais 200 colaboradores que, além de realizarem 

toda a transação de cobrança da tarifa, ainda contribuem com a segurança dos 

usuários através da comunicação durante o pagamento do pedágio. 

Ao longo do último ano, a Concessionária desenvolveu diversas ações 

educativas, de engenharia e coercitivas, onde foi possível obter uma redução 

significativa do número de acidentes e óbitos, para chegar nesse resultado foram 

realizadas ações no decorrer do ano. Na tabela abaixo contam os quantitativos 

de ações educativas realizadas: 

 

 Tabela 1 - Resumo das ações de segurança viária de 2020 
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O Brasil está entre os países que apresentam alto índice de mortalidade 

no trânsito. Os dados estatísticos de acidentes de trânsito no Brasil, apesar de 

sua reconhecida inconsistência, indicam a gravidade da situação.  

Reconhecendo as vulnerabilidades da segurança no trânsito como um 

problema global, a Assembleia Geral das Organizações Unidas, adotou uma 

resolução em 2010 que levou à criação da Década de Ação para a Segurança 

Rodoviária (2011-2020). 

 O DENATRAN, por sua vez, elaborou o Plano Nacional que visa, a curto, 

médio e longo prazos, reduzir 50% em 10 anos nos níveis atuais de mortalidade 

e lesões por acidentes de trânsito no país. 

Deste modo, o presente relatório busca apresentar de forma objetiva os 

dados estatísticos que são colhidos pela Concessionária nos trechos que estão 

sob a sua jurisdição e um plano de segurança viária prevendo atividades para 

melhorar os índices estatísticos e salvar vidas. 

Figura 1 – Linha do tempo das ações 
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3 O GRUPO CCR E A CCR MSVia 
 

O Grupo CCR foi criado com o propósito de viabilizar soluções de 

investimentos e serviços em infraestrutura e, assim, contribuir com o 

desenvolvimento econômico em social do Brasil. Desde 1999, em sua fundação, 

o Grupo CCR vem contribuindo continuamente na melhoria das condições de 

estradas por onde trafegam as pessoas e produtos que geram as riquezas do 

país. 

Ao longo de sua trajetória, sua atuação se expandiu para os setores de 

mobilidade urbana e aeroportos, chegando ao mercado internacional e 

colocando todo seu conhecimento técnico e de gestão a disposição para os 

serviços, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e 

inteligentes. 

Entre os anos de 2016 e 2019, consciente de seu papel que desempenha 

na sociedade, o Grupo CCR desenvolveu a transformação do seu modelo de 

governança. Agora, cada segmento de atuação, rodovias estaduais, rodovias 

federais, aeroportos e mobilidade urbana, são gerenciados por uma área de 

negócio específica, com profissionais preparados, dedicados e exclusivos, e 

para as quais as unidades de negócios passaram a responder diretamente. 

A CCR MSVia é a concessionária responsável, desde o início de abril de 

2014, pela administração, reforma, operação e duplicação da BR-163/MS. Com 

extensão de 845,4 quilômetros, a rodovia cruza o Estado de Mato Grosso do Sul, 

fazendo divisa com os estados do Mato Grosso e Paraná, passando por 21 das 

cidades e atendendo a mais de 1,3 milhões de habitantes. A meta é reduzir o 

volume de acidentes na via, ampliando a segurança da via e fluidez do tráfego, 

auxiliando no desenvolvimento regional. 
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4 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
 

4.1 Estrutura Operacional 
 

Ao longo dos 845,4 quilômetros da BR-163/MS, trecho sob concessão 

da CCR MSVia, os usuários contam com o apoio do SAU – Serviço de 

Atendimento ao Usuário, criado exclusivamente para dar suporte a 

motoristas, passageiros e pedestres. 

Todo e qualquer solicitação ou atendimento realizado na rodovia é 

registrado no Centro de Controle Operacional (CCO), localizado em Campo 

Grande, que é responsável pelo acionamento e gestão de todos os recursos 

existentes na estrada. 

As equipes e os recursos de atendimento estão distribuídos em 17 

bases operacionais localizadas, em média, a cada 50 quilômetros. Cada base 

operacional possui infraestrutura para o atendimento ao usuário com 

estacionamento, sanitários, fraldário, mapa de informação, toten eletrônico, 

água potável, telefone e livro de sugestões e reclamações possibilitando ao 

usuário da rodovia, melhor acessibilidade aos serviços e orientação ao longo 

da sua viagem. 

São cerca de 600 colaboradores que trabalham em regime de escala 

para cobrir as 24 horas do dia, de segunda a domingo. Desse total, há 200 

profissionais especializados na área de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), 

dos quais, 35 são médicos que trabalham em plantões de 24 horas. 

As equipes são treinadas para realizar  o monitoramento da rodovia e 

atendimentos emergenciais (remoção de objetos na pista, atendimento 

médico e mecânico, entre outros). Esse trabalho tem por objetivo contribuir 

para que os usuários trafeguem com mais segurança e fluidez. 

Toda a operação é composta por uma frota de 12 (doze) ambulâncias-

resgate, 05 (cinco) Unidades Móveis de Terapia Intensiva (UTI), quatro 

Viaturas de Intervenção Rápida (VIR), 08 (Oito) Guinchos Pesados, 20 

Guinchos Leves, 26 viaturas de Inspeção de Tráfego, 5 (cinco) Caminhões 

de Combate à Incêndio e 5 (cinco) Caminhões de Apreensão de Animais. 



 

17 
 

A CCR MSVIA possui diversos equipamentos que integram os 

sistemas de monitoramento, gerando informações que servem como 

ferramentas para o controle e monitoramento do tráfego, possibilitando rápida 

tomada de decisão e consequentemente, redução no tempo de exposição 

dos usuários a acidentes. Todas as informações obtidas por meio dos 

sistemas de monitoramento (CFTV, SAT, Serviço de 0800, Viaturas do SAU 

e Bases Operacionais) integram a operação do centro de controle. 

Para manter os usuários informados das condições de tráfego e pista, 

são disponibilizados 35 painéis de mensagens variável (18 fixos e 17 móveis) 

e disponibilização dos dados no site da Concessionaria e todo o atendimento 

de socorro médico ou mecânico pode ser solicitado pelo Disque CCR MSVia, 

que atende gratuitamente pelo telefone 0800 648 0163. 

 

  

Figura 2 - Painel das condições de pista e tráfego no site da Concessionária 
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Além das bases operacionais, o usuário ainda pode contar com apoio 

das 09 (nove) praças de pedágio distribuídas em média a cada 100 

quilômetros. Nestes pontos o usuário também pode receber informações 

sobre a Rodovia através dos colaboradores da Concessionária, utilizar o 

estacionamento, os lavatórios e os sanitários. 

Os dois Postos de Pesagem em operação, km 734 município de Coxim 

e km 323 município de Rio Brilhante tem por objetivo fiscalizar o peso dos 

veículos comerciais possibilitando reduzir a ocorrência de acidentes, 

garantindo com a conservação do pavimento e o transporte adequado, 

conforme a legislação vigente. 

 

4.1.1 CCO – Centro de Controle Operacional 
 

O Centro de Controle Operacional – CCO é o setor responsável por toda 

a gestão e monitoramento das atividades que acontece na rodovia. Através do 

recebimento das informalções o CCO pode definir qual a melhor decisão a ser 

tomada para cada ocorrência, também é onde se concentram os meios de 

comunicação com os usuários. 

 

 

O CCO está localizado na Sede da CCR MSVIA e possui uma estrutura 

moderna, com equipe capacitada para melhor atendimento ao usuário. É no 

CCO onde todos os dados referente ao ambiente rodoviário são consolidados. 

Figura 3 - Centro de Controle Operacional da CCR MSVia 
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O atendimento efetivo ocorre 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 7 (sete) dias 

da semana, durante todo o ano, incluindo sábados, domingos e feriados. 

O CCO se comunica com as viaturas por meio de sistema de 

radiocomunicação, além de um aparato de equipamentos chamados de ITS - 

Intelligent Transportation System (em português, Sistemas Inteligentes de 

Transporte). 

 

4.1.2 ITS – Intelligent Transportation System 
 

Os Sistemas Inteligentes de Transporte compreendem uma rede de 

equipamentos interligados geradores de dados e informações que contribuem 

para a melhor gestão do sistema rodoviário, permitindo o seu monitoramento e 

comando, ações preventivas e a prestação de um serviço ágil e de qualidade 

para o usuário, aumentando a segurança empresarial e otimizando recursos.  

Dentre os elementos que compõe essa rede, destacamos: 

• AESYS – Sistema usado para inserir e alterar as mensagens do PMV 

Fixo; 

• DIGIFORT ENTERPRISE - Módulo do Circuito Fechado de TV; 

• INSTANT SOLUTIONS - Sistema usado para inserir e alteras as 

mensagens da URA; 

• ITURAN – Sistema de Localização (GPS); 

• SGO – Sistema Gerencial Operacional, usados para gerar relatório de 

monitoramento de trafego periodicamente solicitado pela ANTT; 

• STINE -  Sistema de Gestão de Análise de Tráfego. 

• TRBONET – Sistema de Comunicação de Rádio 

• VMSII – Sistema usado para inserir ou alterar mensagens do PMV Móvel; 

• VUWALL – Sistema usado para monitorar as câmeras em tempo real no 

painel do Centro de Controle Operacional. 
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Figura 4 - Sistema AESYS (inclusão e alteração de mensagem nos PMVs fixos 

Figura 5 - SGO (Sistema de Gestão Operacional) 
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Figura 7 - Sistema Ituran (GPS) 

 

Figura 6 - Sistema DIGIFORT (CFTV) 
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Figura 8 - TRBOnet - Sistema de Comunicação de Rádio 

 

4.1.2.1 PMVs - Painéis de Mensagem Variáveis 
 

Os PMVs são dispositivos de segurança utilizados para sinalizar, indicar 

e orientar os motoristas, alertando em tempo real sobre o tráfego da rodovia, 

acidentes, clima e outras ocorrências que podem atrabalhar a fluidez da viagem.  

Essas informações trazem maior segurança e conforto para os usuários. 

Podendo eles serem fixos (instalados em pontos estratégicos, com base em 

análises da Concessionária) ou móveis (podem ser deslocados para 

atendimento as necessidades especiais, como obras, eventos próximos a 

rodovia, desvios de tráfego, entre outros). 

O PMV também é um importante canal de veiculação de mensagens 

didáticas de segurança de trânsito. Ao todo, a Concessionária dispõe de 35 

Painéis de Mensagem Variável, sendo 18 fixos e 17 móveis. 
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4.1.2.2 Sistema Analisador de Tráfego 
 

Os SAT’s (Sistema de Análise de Tráfego) é o sistema responsável pela 

contagem e classificação de veículos, que transitam na rodovia, onde se aplica 

o sensoriamento indutivo. 

O Sistema Analisador de Tráfego - SAT é composto por um conjunto de 

equipamentos instalados estrategicamente nas margens da rodovia para a 

coleta e análise de informações do tráfego tais como: velocidade, comprimento 

Figura 9 - Painel de Mensagem Variável Fixo 

Figura 10 - Painel de Mensagem Variável Móvel 
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dos veículos, taxa de ocupação, distância e intervalo de tempo entre veículos 

por faixa. 

Essas informações são coletadas através de 2 laços detectores que estão 

instalados na faixa de rolamento e caixas de controle que estão acopladas nos 

postes à beira da rodovia. 

As informações obtidas através desses equipamentos permitem, de 

maneira confiável, planejar operações, prever congestionamentos e definir 

investimentos servindo também de base para o Plano de Ocupação da Rodovia, 

para a realização de serviços que necessitem de intervenções na pista.  

Através destes dados, o CCO poderá definir o melhor horário para 

autorizar os serviços, mantendo as condições de fluidez e segurança dos 

usuários. Os analisadores de tráfego possuem também a função especial 

alimentarem a base de cálculo dos índices de acidentes, uma vez que a fórmula 

dos índices necessitam do VDMA – Volume dário médio anual de cada trecho 

homegêneo.  

No trecho que compreende a BR-163/MS, 59 Analisadores de Tráfego 

auxiliam na operação, planejamento e controle de ações para segurança e 

fluidez. 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Sistema Analisador de Tráfego 
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4.1.2.3 CFTV - Circuito Fechado de TV 
 

O sistema de monitoramento da rodovia é um dos mais importantes 

ferramentas na prestação de serviço ao usuário realizado pelo CCO. As câmeras 

apoiam no monitoramento do tráfego e possibilitam a identificação prévia de 

ocorrências que possam causar impacto na dinâmica da rodovia, ou mesmo 

acompanhar ocorrências em andamento para minimizar os impactos e garantir 

a segurança dos motoristas. 

No ano de 2018 foram instaladas o total de 477 câmeras, o que permitirá 

monitorar situações diversas em tempo real, como por exemplo, localizar 

previamente um usuário na rodovia que precisa de socorro mecânico ou auxiliar 

no atendimento de acidente, entre outras finalidades do CFTV. 

 
 

 

4.1.2.4 Telefone de Emergência 
 

A CCR - MSVia possui um canal de comunicação direta e gratuita com os 

usuários da BR-163/MS por meio do telefone 0800 648 0163. A equipe de 

atendentes do serviço de 0800 está localizada junto ao Centro de Controle 

Operacional, tendo por objetivo agilizar o atendimento aos usuários atendendo 

24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados.  

Ao acionar o serviço o usuário pode solicitar aos atendentes socorro 

mecânio e médico. Além disso, por meio da Unidade de resposta Automática – 

Figura 12 - Captura de tela da câmera do CFTV 
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URA, ele pode obter respostas sobre as condições de tráfego e obras na rodovia 

em tempo real. É através do 0800 que tambem são recebidas sugestões, 

reclamações, elogios e informações sobre todas as atividades da 

Concessionária na rodovia.   

 

 

 

Essas informações são tratadas no setor de Ouvidoria da CCR MSVia, 

que busca atender os procedimentos da Concessionaria, retornando aos 

usuários mediante qualquer solicitação. Até dezembro de 2019, foram atendidas 

mais de 520 mil ligações pelo serviço 0800 média de 273 ligações por dia. 

 

 Figura 14 - Baia de atendimento do 0800 

Figura 13 - Captura de tela da câmera do CFTV 
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Figura 15 - X Contact - URA 

 

 

Figura 16 - Dashboard Online 

 

4.1.3 Praças de Pedágios 
 

As praças de pedágio exercem um papel importante durante as 

campanhas de segurança viária, pois os colaboradores realizam contato direto 

com os usuários da rodovia.  

Nelas são realizadas ações educativas e de orientação sobre a forma 

correta de se portar no trânsito, onde são entregues materiais contendo diversas 

informações sobre segurança viária. Todos os colaboradores das praças são 

capacitados para orientar e tirar dúvidas dos usuários. 

Ao todo são 9 (nove) praças de pedágios que estão localizadas nos 

municípios de Mundo Novo (P1), Itaquiraí (P2), Caarapó (P3), Rio Brilhante (P4), 

Campo Grande (P5), Jaraguari (P6), São Gabriel do Oeste (P7), Rio Verde de 

Mato Grosso (P8) e Pedro Gomes/Sonora (P9). 



 

28 
 

 

Figura 17 - Praça de Pedágio P8 - Rio Verde km 703+501 

 

 

Figura 18 - Praça de Pedagio P6 - Jaraguari km 533+824 

 

4.1.4 Bases operacionais (SAU) 
 

Ao longo dos 845,4 quilômetros da BR-163/MS, os usuários contam com 

o apoio do SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário. Dispondo de 17 bases 

operacionais instaladas, distribuídas estrategicamente ao longo da rodovia, sua 

disposição à aproximadamente 50 quilômetros uma da outra. Sua estrutura 

conta com meio de comunicação para contato do CCO (Centro de Controle 

Operacional) e viaturas, refletindo diretamente em um atendimento rápido e 
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eficaz, com o objetivo principal de melhorar a comodidade e segurança dos 

usuários que utilizam a rodovia. 

Nas suas dependências, o SAU também conta com infraestrutura 

completa, disponível para o atendimento ao cliente 24 horas por dia, sendo, 

sanitários, fraldários, estacionamento, totem informativo, água potável, telefone, 

livro de sugestões e reclamações, todos disponíveis ao usuário, possibilitando 

melhor acessibilidade aos serviços e orientação ao longo de sua viagem. 

No ano de 2020 foram registrados, uma média de 367 eventos por dia, 

incluindo socorro médico e mecânico. 

 

 

Figura 19 - Disposição das Bases Operacionais ao longo da BR-163/MS 
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Figura 20 - Base Operacional de Jaraguari 

 

As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), passam 

constantemente por atualizações, buscando sempre realizar um atendimento 

completo e qualificado para todos os usuários que trafegam na rodovia. Nos 

SAU’s, as equipes contam com veículos para socorro médico, mecânico, 

apreensão e remoção de animais e caminhões pipas, estes prestam atendimento 

24 horas por dia em todos os dias do ano. 

 

 

Figura 21 - Viaturas e profissionais das unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário 
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4.1.5 Postos Gerais de Fiscalizações (PGF) 
 

A CCR MSVia conta com 3 (três) unidades de pesagem, com objetivo de 

fiscalizar os veículos comercias, em conjunto aos órgãos autuadores, para 

garantir o comprimento da legislação e segurança da rodovia. 

Em 2020 foram pesados 27.531 veículos, e aplicadas 1,049 autuações, o 

que representa 4% do total. 

 

Figura 22 - Posto de Pesagem (provisórios) em Coxim 

 

As balanças em operação pela CCR MSVIA estão localizadas nos seguintes 
locais: 

• Rio Brilhante BR - 163/MS, km - 324 Norte 

• Coxim  BR - 163/MS, km - 734 Sul 

• Coxim  BR - 163/MS, km - 734 Norte 

 

4.1.6 Bases da Polícia Rodoviária Federal 
 

Dispostas nos 845,4 quilômetros da BR-163/MS, existem 09 (nove) 

Postos de Fiscalização, os quais pertencem às Delegacias do Policiamento 

Rodoviário Federal (PRF), localizados nos seguintes pontos: 
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• Eldorado (km 33) 

• Naviraí (km 130) 

• Caarapó (km 216) 

• Dourados (km 267) 

• Rio Brilhante (km 324) 

• Campo Grande (km 455) 

• Jaraguari (km 530) 

• São Gabriel (km 612) 

• Coxim (km 734) 

 

Estes postos são responsáveis pelas ações coercitivas, combate ao crime 

organizado, fiscalização e controle do trânsito. 

 

Figura 23 - Polícia Rodoviária Federal de Eldorado no km 33 
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Figura 24 - Base da Polícia Rodoviária Federal de Eldorado no km 33 da BR-163/MS 

 

4.2 Serviços de Atendimento do Usuário 
 

Em outubro de 2014, foi iniciado a operação do SAU (Serviço de 

Atendimento ao Usuário), sistema de operação inédito em Mato Grosso do Sul, 

operando 24 horas por dia, todos os dias da semana. O SAU disponibilizou aos 

usuários da BR-163/MS, 17 bases operacionais (BSO) com uma equipe de 

aproximadamente 470 colaboradores, dentre eles, 259 profissionais 

especializados em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), sendo entre eles 35 

médicos que trabalham em plantões de 24 horas. 

Dentre os recursos operacionais direcionados ao atendimento exclusivo 

dos usuários, destacam-se: 

• Inspeção de tráfego; 

• Socorro mecânico; 

• Socorro médico; 

• Combate a Incêndio (Pipa); 

• Boiadeiro; e 

• Veículos de apoio. 
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4.2.1 Colaborador do Atendimento 
 

A CCR MSVia possui em seu quadro 746 colaboradores, entre eles, 650 

estão ligados diretamente no atendimento ao usuário que trafega pela rodovia. 

Todos os nossos colaboradores, principalmente os que estão ligados ao 

atendimento, são submetidos constantemente por capacitações, as quais tem 

como finalidade no desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional do 

colaborador, proporcionando atendimento com excelência aos usuários. 

Dentre as capacitações, destacam-se: 

• Direção defensiva; 

• Resgate veicular; 

• Técnicas de pranchamento e rolamento; 

• Técnicas de salvamento em altura; 

• Técnicas de destombamento de veículos leves e pesados; e 

• Simulado de ocorrência com Produto Perigoso; 

 

Mês Acumulado (out/14 até 
dez/20)

Dias 2.274
Eventos 838.079
Usuários 401.034

URA 632.334
Média Eventos 369
Média Usuários 176

Média URA 278

  

Tabela 2 - Resumo das ocorrências acumuladas do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU 



 

35 
 

 

Figura 25 - Colaboradores da Interação com o cliente 

 

 

Figura 26 - Treinamento de desencarcera 

 

 

Figura 27 - Treinamento de primeiros socorros junto de equipes terceiras 

 



 

36 
 

4.2.1.1 Inspeção de Tráfego 
 

Com uma frota de 80 veículos que a CCR MSVia possui disponíveis 

no SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, dentre essas, 22 viaturas 

são Inspeção de Tráfego, que tem como atividades principais, verificação 

do tráfego e de toda a faixa de domínio ao longo dos 845,4 quilômetros 

da BR-163/MS. Os veículos têm como responsabilidade percorrer rotas 

de aproximadamente 50 quilômetros em cada um dos 16 subtrechos, 

sendo serviço realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, Em 

média, cada viatura percorre aproximadamente 950 quilômetros por dia. 

Os colaboradores que conduzem esses veículos ao se depararem 

com uma não conformidade na via, faz a comunicação com o Centro de 

Controle Operacional para que sejam tomadas as devidas providências. 

A viatura também está preparada com mais de 50 tipos de ferramentas 

que permitem realizar atendimento mecânicos e de sinalização. 

Uma das ocorrências cotidianas e frequentes em toda a rodovia 

BR-163/MS, é a retirada de objetos na pista e faixa de domínio. Quando 

esses objetos são localizados, são recolhidos e destinados à Base 

Operacional localizada no subtrecho desta viatura. 

As viaturas de inspeção de tráfego realizaram em 2020, 132.600 

atendimentos, tais como auxílio ao usuário, verificação da pista e faixa de 

domínio, observação de irregularidades e necessidade de manutenção, 

presença de animais, entre outras atividades. 
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4.2.1.2 Socorro Mecânico/Guincho 
 

Frequentemente com as viaturas de Inspeção de Tráfego, atuam 

também no socorro mecânico e de remoção, 17 viaturas de Guincho Leve 

e 8 viaturas de Guincho Pesado distribuídos nas bases SAU da BR-

163/MS. As atividades atribuídas ao Guincho Leve é atender os veículos 

de passeio, caminhonetes leves e motocicletas, prestando socorro 

mecânico em ocorrências como, pane mecânica ou acidentes, realizando 

a remoção dos veículos até o posto de serviço que o atenda ou mesmo 

auxiliando na sinalização de acidentes envolvendo veículos de grande 

porte. 

Os Guinchos Pesados por sua vez, são equipados com uma serie 

de equipamentos e ferramentas de sinalização que possibilitam ao 

colaborador realizar procedimentos gerais de socorro mecânico com 

segurança. Nos casos em que o colaborador não consiga solucionar a 

pane no local, o guincho é preparado para removê-lo até o posto de 

serviço mais próximo.  

Os operadores de Guincho da CCR MSVia foram qualificados por 

especialistas do Grupo CCR e são submetidos a treinamentos periódicos 

para se aperfeiçoarem nos procedimentos, para que em eventual 

Gráfico 1 - Atendimentos de Inspeção de Tráfego 2020 
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destombamento de veículos envolvidos em acidentes ou incidentes, 

possam efetuar o procedimento de forma segura. 

No de 2020, as viaturas de inspeção e os guinchos realizaram 

40.511 atendimentos de socorro mecânico, dentro desse número, 17.115 

atendimentos necessitaram de remoção, solucionando panes nos 

veículos dos usuários. Quando um usuário é atendido pelas equipes da 

CCR MSVia, automaticamente ele diminui sua exposição à acidente, pois 

passa a estar devidamente sinalizado e seguro até a chegada do recurso 

necessário que irá melhor atende-lo, diminuindo o tempo parado, 

comparando com uma rodovia sem este serviço. Esses fatores 

contribuem diretamente para a prevenção de acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Atendimentos de Socorro Mecânico 2020 

Gráfico 3 - Evolução das remoções ao longo de 2020 
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4.2.1.3 Socorro Médico 
 

 As viaturas de resgate em 2020, atenderam à 3.861 eventos pré-

hospitalares, contabilizando todos os registros de atendimentos com vítimas, 

sendo acidentes e atendimentos clínicos. As equipes de socorro médico dispõem 

de recursos para maximizar o resgate das vítimas e diminuir a ocorrência de 

sequelas e traumas oriundos dos acidentes, além disso todas as equipes 

possuem cursos como o ATLS (Suporte Avançado de Vida ao Trauma), e o 

PHTLS (Suporte de Trauma no Pré-Hospitalar). Abaixo seguem os números de 

atendimentos médicos realizados em 2020. 

 

 

4.2.1.4 Veículos de Apoio 
 

Para apoio ao serviço de atendimento ao usuário, se encontra disponíveis 

5 veículos de combate a incêndio e 5 veículos para apreensão animal. Estes 

veículos foram distribuídos estrategicamente ao longo da rodovia, visando 

atender o tempo previsto conforme indicado no PER e somados com os outros 

9 veículos adicionais para a supervisão, coordenação de tráfego e atendimento, 

complementando o sistema de atendimento ao usuário. 

Gráfico 4 - Atendimentos de Socorro Médico 2020 
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No gráfico acima podemos notar que os períodos que concentram maior 

número de incêndios são nos períodos de poucas chuvas e vento forte 

predominante, de junho a setembro. Dessa maneira, nesse período e nos meses 

que antecedem, são realizadas ações educativas com o tema “Queimada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Ocorrências de incêndio na rodovia em 2020 

Figura 28 - Modelo de panfleto utilizado na campanha de Queimada 
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 Em 2020, foram registradas 7.375 ocorrências com envolvimento de 

animais na rodovia o equivalente à 5% do total de ocorrências. A CCR MSVia 

entende que os animais na rodovia geram um risco à segurança viária, podendo 

eventualmente ocasionar acidentes. Visando a redução no número de acidentes 

com animais domésticos na rodovia, a Concessionária visita anualmente todos 

os lindeiros das regiões com maior recorrência de animais na rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CCR MSVia disponibiliza ao serviço de atendimento ao usuário 18 

viaturas de inspeção de tráfego que possuem cambão, possibilitando o 

transporte para casos de socorro mecânico para veículos leves. Em 2020 foram 

realizadas 3.765 remoções em atendimento ao usuário. 

Gráfico 6 - Ocorrências com animais na rodovia em 2020 

Figura 29 - Modelo de panfleto da campanha “Animais na Pista” 
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Figura 30 - Remoção utilizando cambão na viatura de inspeção de tráfego 

 

 4.2.2 Resumo das Ocorrências de 2020 
 

Durante o ano de 2020, foram registradas 134.276 ocorrências na BR-

163/MS. Entre os eventos, os que tiveram destaque foram pane mecânica com 

19% (24.593 ocorrências), e objetos na pista com 16% (21.603 ocorrências) de 

todos os eventos que foram registrados no ano. 

A ação educativa “Respeite o Meio Ambiente” que é executada pela 

Concessionária, prevê a veiculação de mensagens nos painéis de mensagens 

variáveis e em folhetos para conscientizar o motorista e lindeiros para não 

jogarem resíduos na rodovia. 
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Gráfico 7 - Comparativo de ocorrência (2020 x 2019) 

Figura 31 - Modelo de panfleto “Respeite o Meio Ambiente” 
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Gráfico 8 - Resumo das ocorrências de 2020 
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5 CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 
 

A conservação rodoviária e manutenção de serviços abrange um conjunto 

de operações cotidianas, periódicas e de emergência realizadas para a 

finalidade de preservar as características técnicas e físico-operacionais do 

sistema rodoviário e das instalações fixas, dentro de padrões de serviço 

estabelecidos. 

Os trabalhos de conservação vêm sendo realizados pela CCR MSVia 

desde 2014, contribuindo diretamente para a redução e prevenção de acidentes. 

As frentes de ações efetuadas pela conservação, são planejadas para que sejam 

efetuadas todas as verificações dos elementos de engenharia existentes na BR-

163/MS e que tenham índices avaliativos e totais que atendam os parâmetros 

estabelecidos no PER – Programa de Exploração Rodoviário, conforme exemplo 

abaixo: 

 

5.1 Conservação de Pavimento 
 

Em 2020, foram utilizadas mais de 26.391,73 mil toneladas de massa 

asfáltica na conservação do pavimento existente. 

 

 

Figura 32 - Reforço da Ponte Rio Vermelho Km 600 
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Figura 33 - Restauração de pavimento Km 237+560 

 

             

Figura 34 - Restauração de pavimento Km 739+090 

 

5.2 Sinalização Horizontal e Vertical 
 

A sinalização rodoviária é extremamente importante para regularização 

das vias e rodovias, sejam elas urbanas ou rurais, para que seus usuários 

saibam que seus direitos, deveres e obrigações. Além disso, aparece também 

como um ponto categórico a favor da segurança viária. Dado que quão mais 

sinalizada está a pista, mais segura ela se torna. 
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Segundo o Manual do DNIT de Conservação Rodoviária, os sinais de 

trânsito têm como finalidade principal, transmitir aos usuários da rodovia, 

normas, instruções e informações que visam à movimentação correta e segura 

das pessoas. 

Em 2020, a MSVia realizou a alteração e/ou implantação de 1.499 placas 

de sinalização vertical e execução de 371.811,28 m² de sinalização horizontal, 

incluindo alguns trechos onde houve necessidade de implantação de tachas 

refletivas e Linhas de Estímulo a Redução da Velocidade (LERV). 

A MSVia possui uma fábrica própria localizada na sede da CCR MSVia, 

para confecção de placas, onde toda a sinalização vertical de área e solo são 

produzidas. A equipe de conservação ainda conta com 2 caminhões de pintura 

que são utilizados na recuperação da sinalização horizontal em trechos que 

passaram por obras recentes e em trechos onde o relatório de monitoramento 

informa que os parâmetros estão próximos ao limite estabelecido adotado pela 

Concessionária (que é superior ao exigido no PER). 

 

 

Figura 35 - Fábrica de placas da CCR MSVia 
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Figura 36 - Equipe de pintura implantando nova sinalização horizontal 

 

Figura 37 - Sinalização horizontal após revitalização do pavimento 

 

Figura 38 - Execução de sinalização horizontal em trecho duplicado 
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Figura 39 - Implantação de sinalização vertical 

 

 

Figura 40 - Reposição de tachas refletivas 
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Figura 41 - Implantação de balizadores 

 

 

Figura 42 - Revitalização de sinalização horizontal 
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5.3 Conservação de Revestimento Vegetal 
 

Considerando os parâmetros estabelecidos no PER a respeito da 

continuidade da manutenção das áreas verdes, a ausência total de vegetação 

rasteira executada com o serviço de roçada que mantém o comprimento inferior 

a 30 cm nos demais locais da faixa de domínio e largura mínima de 4 m, sendo 

um dos fatores que contribui para segurança do usuário 

Motoristas visualizam a sinalização com clareza, outro ponto é que com 

essas características a presença de animais silvestres de pequeno porte próxima 

a faixa de domínio é reduzida.  

 

5.4 Limpeza da Via e Faixa de Domínio 
 

Ainda com a manutenção da cobertura vegetal da faixa de domínio, é 

extremamente importante a limpeza dos demais resíduos deixados pelos 

usuários da rodovia, sendo eles decorrentes de acidentes ou não. Se faz 

necessário devido ao fato de vários animais serem atraídos para esses dejetos, 

para alimentação ou abrigo. 

No ano de 2020, foram retiradas mais de 268,76 toneladas de resíduos da 

rodovia, 7% a mais que no ano de 2019 (245 toneladas). 

 

Figura 43 - Corte e remoção de árvore 
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Figura 44 - Recolhimento de resíduos em área verde 

 

5.5 Implantação e Conservação do Sistema de Drenagem 
 

O objetivo principal do sistema de drenagem é escoar de forma mais rápida 

possível e em local adequado, toda água que corre na superfície, áreas 

adjacentes ou que cruzem a plataforma viária e que pode comprometer a 

segurança do usuário, a estabilidade geotécnica do maciço ou a vida útil do 

pavimento.  

Pensando nisso, a MSVia monitora de forma frequente todo o sistema de 

drenagem da rodovia por meio do sistema SIG e realiza as interversões quando 

necessário. No ano de 2020, foram limpos e/ou desobstruído mais de 1.094,00m 

de drenagem superficial e mais de 148,24m foram reparadas.  
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Figura 45 - Limpeza em drenagem profunda 

 

 

Figura 46 - Limpeza de drenagem superficial de plataforma 
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Figura 47 - Limpeza de drenagem profunda 

 

5.6 Implantação e conservação de elementos de segurança (defensas, 
barreiras, guarda-corpos, atenuadores de impacto, entre outros) 

 

Em 2020, mantendo o padrão dos anos anteriores, foi tomado como 

prioridade a implantação de elementos de proteção em curvas horizontais, 

trechos com desníveis e áreas que afetam a segurança. 

As ações realizadas entorno desses itens foram: 

• Implantação e/ou substituição de 3.496 metros de defensas; 

• Desde o início da operação já foram implantados e/ou substituídos 

123.400 metros de defensas; 

• Implantação de 85 terminais atenuadores de impactos 

Os diversos dispositivos de contenção, barreiras rígidas de concreto e 

defensas metálicas passam por manutenção periódica desde o início da 

concessão e os elementos de sinalização existentes nestes dispositivos, quando 

não estão dentro dos parâmetros descritos no PER são limpos e/ou substituídos. 



 

55 
 

 A concessionária possui dentre seus equipamentos uma máquina que 

restaura as lâminas de defensas que foram danificas por vários motivos fazendo 

com que volte ao seu estado original, contribuindo com a reutilização do material. 

 

 

Figura 48 - Repara em defensa metálica 

 

 

Figura 49 - Reparo de atenuadores 
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Figura 50 - Defensa implantada 

  

  

Figura 51 - Repara em defensa metálica 

 

5.7 Implantação e Conservação de Cercas Limítrofes 
 

A fixação, reforma e/ou substituição das cercas e das fixas de proteção das 

cercas (aceiro), desde de 2014, tem como principal propósito delimitar a faixa de 

domínio, além de estar diretamente ligada a redução de acidentes envolvendo 

animais, uma vez que a cerca impede os animais de médio e grande de terem 

acesso à rodovia. 

Em 2020, a MSVia implantou e/ou substituiu mais de 1.536 metros de 

cercas ao longo da rodovia. 
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Figura 52 - Execução/Manutenção de aceiro 

 

 

Figura 53 - Reparo em Cerca 

 

6 VOLUME DO TRÁFEGO 
 

O volume de tráfego pode ser definido como o número total de veículos que 

passam em um determinado ponto durante um dado intervalo de tempo podendo 

ser expresso em períodos anuais, diários, horários dentre outros. 

É considerado uma das variáveis mais importantes quando utilizado para 

analisar os estudos de acidentes. A falta e/ou incerteza quanto à 

representatividade dos dados que por casualidade exista, gera deturpações nas 

análises de segurança de tráfego, pois, esse volume constitui-se de elementos 
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básico ao cálculo dos índices de acidentes e consequentemente à elaboração 

de planos de ações que busquem a mitigação dos acidentes rodoviários. 

 

6.1 Volume Pedagiado 
 

Desde 14 de setembro de 2015, passou-se a operar as 9 praças de 

pedágio da CCR MSVia, distribuídas ao longo dos 845,4 km de extensão da 

rodovia, desta forma foi possível determinar o VDMA Pedagiado (Volume diário 

médio anual de veículos nas seções das praças de pedágio) do ano de 2020. As 

passagens pedagiadas foram distribuídas da seguinte forma pelas praças de 

pedágio: 

 

 

6.1.1 Variação Sazonal 
 

A variação mensal do volume de tráfego ao longo do ano, também 

conhecida como variação sazonal, é em função do tipo de via e das atividades a 

que ela serve. Identificamos que em condições normais, a categoria de passeio 

vem apresentando um volume maior nos períodos de férias escolares, que 

coincidem com as épocas mais procuradas para passeios e férias em geral. Já 

a categoria comercial (pesados), servindo em sua grande maioria ao 

deslocamento de produtos do agronegócio, apresentam fluxo mais volátil, por 

conta da grande sensibilidade às cotações (preços de mercado) e safras. 

NORTE SUL TOTAL
P01 2.143 2.246 4.389
P02 2.328 2.427 4.754
P03 2.562 2.638 5.200
P04 2.444 2.530 4.974
P05 2.855 2.867 5.723
P06 3.350 3.351 6.700
P07 2.495 2.496 4.991
P08 1.886 1.889 3.775
P09 1.614 1.627 3.240

TOTAL 21.676 22.069 43.746

VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM) 
Acumulado - JANEIRO-DEZEMBRO/2020

2020

Tabela 3 - VDMA Pedagiado 2020 
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No gráfico a seguir é possível analisar a distribuição mensal do VDM 

Pedagiado da BR-163/MS durante os anos de 2019 e 2020: 

 

 

 

6.1.2 Composição do Tráfego 
 

O volume do tráfego é composto por veículos que diferem entre si quanto 

ao tamanho, peso e velocidade. O conhecimento da composição dos volumes, 

é essencial pelas seguintes razões:  

• Os efeitos que exercem os veículos entre si dependem de suas 

características. A composição da corrente de veículos que passa por uma 

via influi em sua capacidade. 

• As porcentagens de veículos de grandes dimensões determinam as 

características geométricas que devem ter as vias, e os seus pesos as 

características estruturais. 

Podemos observar no gráfico abaixo, que a participação de veículos 

comerciais é bastante significativa na BR-163/MS, atingindo 39% da participação 

total. Como já citado nos anos anteriores, este é um ponto de atenção da 

Concessionária, pois tratam de veículos pesados, em sua maioria em 

composições longas transportando grandes volumes de cargas, chegando até 

74 PBT (Peso Bruto Total). 

Gráfico 9 - Distribuição Mensal do VDM 2019 e 2020 
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6.2 Volume Diário Médio Anual – VDMA 
 

É a quantidade total de veículos que passa numa estrada durante o 

período de um ano. Ele é utilizado quando se deseja estimar a receita para a 

implantação de pedágios, quando se quer determinar o índice de acidentes ou 

quando se quer estudar as tendências de crescimento do volume para fins de 

determinação do volume de tráfego da estrada no ano horizonte do projeto. 

 Esse volume, que melhor representa a utilização ou serviço prestado pela 

via, é usado para indicar a necessidade de novas vias ou melhorias das 

existentes, estimar benefícios esperados de uma obra viária, determinar as 

prioridades de investimentos, etc.  

 

6.2.1 VDMA – Para Índices de Acidentes 
 

Utilizado para os estudos do programa de redução de acidentes, foi 

utilizado o VDMA - Volume Médio Diário Anual, o qual representa o valor médio 

de todos os volumes diários registrados durante o ano de 2020, seja em cada 

TH – Trecho Homogêneo, nas praças de pedágio ou na extensão total da BR-

163/MS. 

Gráfico 10 - Distribuição do Tráfego Pedagiado 2020 
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Desde abril de 2016 a concessionária passou a contar com 41 

analisadores de tráfego e em dezembro entraram em operação mais 18 

equipamentos (Oficio n° 116/2016), ficando desta forma todos os 52 trechos 

homogêneos da BR-163/MS com registros de tráfego 24 horas por dia.  

Com a operação dos analisadores de tráfego em todos os trechos 

homogêneos, somando-se com os dados registrados nas praças de pedágio, 

poderemos diagnosticar com maior exatidão a situação atual do tráfego da BR-

163/MS.  

 

6.2.2 Segmento Homogêneo 
 

É fato, que nem todos os 845,4 quilômetros de extensão da BR-163/MS 

possuem características iguais, cada trecho rodoviário tem suas peculiaridades 

com relação às suas características operacionais, geométricas, sócio-

econômicas, ambientais (urbana e rural), tráfego, dentre outras. Em face dessas 

características diferenciadas, é vital dar a rodovia um tratamento 

homogeneizador, isto é, agregá-la em grupos (trechos homogêneos - TH), em 

função de suas características, possibilitando assim, estimar o tráfego de cada 

segmento. 

Os segmentos homogêneos da BR-163/MS foram disponibilizados no 

PER, “Apêndice A – DETALHAMENTO DO SITEMA RODOVIÁRIO”, onde os 

845,4 quilometros de extensão da rodovia são divididos em 52 trechos 

homogêneos: 
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163BMS0150 ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO) ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI) 0,0 6,7 6,7
163BMS0160 ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI) ENTR MS-386 (P/JAPORÃ) 6,7 13,8 7,1
163BMS0170 ENTR MS-386 (P/JAPORÃ) ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO) 13,8 20,2 6,5
163BMS0190 ENTR MS-141(A)(MUNDO NOVO) ENTR MS-295 (ELDORADO) 20,2 40,5 20,3
163BMS0195 ENTR MS-295 (ELDORADO) ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ) 40,5 78,9 38,4
163BMS0210 ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ) ENTR MS-487(A) 78,9 104,6 25,7
163BMS0212 ENTR BR-487(A) ACESSO NAVIRAÍ I 104,6 118,5 13,9
163BMS0213 ACESSO NAVIRA I ACESSO NAVIRAÍ II 118,5 125,0 6,5
163BMS0214 ACESSO NAVIRAÍ II ENTR MS-141 (B) (ACESSO NAVIRAI III - CONTORNO) 125,0 127,4 2,4
163BMS0222 ENTR MS-141 (B) (ACESSO NAVIRAI III - CONTORNO) ACESSO MS-145 127,4 138,5 11,1
163BMS0230 ACESSO MS-145 ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ) 138,5 171,6 33,1
163BMS0250 ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ) ENTR MS-378(B) 171,6 182,1 10,5
163BMS0252 ENTR MS-378(B) ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ) 182,1 208,7 26,6
163BMS0270 ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ) ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA) 208,7 225,5 16,8
163BMS0290 ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA) INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA) 225,5 252,5 27,0
163BMS0300 INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA) ENTR BR-463 (P/ DOURADOS) 252,5 255,9 3,5
163BMS0310 ENTR BR-463 (P/ DOURADOS) ENTR BR-156 (P/ DOURADOS) 255,9 258,3 2,4
163BMS0320 ENTR BR-156 (P/ DOURADOS) ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS) 258,3 265,4 7,1
163BMS0321 ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS) ENTR BR-376 265,4 270,7 5,3
163BMS0322 ENTR BR-376 VILA SÃO PEDRO 270,7 272,7 2,0
163BMS0324 VILA SÃO PEDRO ACESSO COLÔNIA AGRÍCOLA SEXTA LINHA 272,7 280,8 8,1
163BMS0325 ACESSO COLÔNIA AGRÍCOLA SEXTA LINHA FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS) 280,8 281,3 0,5
163BMS0326 FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS) ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA) 281,3 288,8 7,5
163BMS0327 ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA) ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA) 288,8 291,0 2,2
163BMS0328 ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA) RIO LARANJA DOCE 291,0 295,1 4,1
163BMS0329 RIO LARANJA DOCE ENTR BR-379 (P/BOCAJÁ) 295,1 304,3 9,2
163BMS0330 ENTR BR-379 (P/BOCAJÁ) ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE) 304,3 323,3 19,0
163BMS0334 ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE) ENTR MS-465 (AROEIRA) 323,3 341,9 18,6
163BMS0360 ENTR MS-465 (AROEIRA) ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA) 341,9 363,9 22,0
163BMS0370 ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA) ENTR MS-258 363,9 418,3 54,4
163BMS0380 ENTR MS-258 RIO ANHANDUÍ 418,3 419,6 1,3
163BMS0390 RIO ANHANDUÍ ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE) 419,6 467,1 47,6
163BMS0392 ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE) ENTR MS-040 (CAMPO GRANDE) (P/ TRÊS BARRAS) 467,1 470,7 3,6
163BMS0396 ENTR MS-040 (CAMPO GRANDE) (P/ TRÊS BARRAS) ENTR BR-262(B)(CAMPO GRANDE) (P/ TRÊS LAGOAS) 470,7 482,0 11,3
163BMS0398 ENTR BR-262(B)(CAMPO GRANDE) (P/ TRÊS LAGOAS) ENTR BR-060(A) 482,0 495,3 13,4
163BMS0410 ENTR BR-060(A) ENTR MS-445 495,3 511,2 15,8
163BMS0420 ENTR MS-445 ENTR MS-351 (JATOBÁ) 511,2 526,5 15,4
163BMS0425 ENTR MS-351 (JATOBÁ) ENTR MS-244 (BONFIM) 526,5 529,1 2,6
163BMS0430 ENTR MS-244 (BONFIM) ENTR MS-441 (BANDEIRANTES) 529,1 548,5 19,4
163BMS0440 ENTR MS-441 (BANDEIRANTES) ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO) 548,5 550,1 1,6
163BMS0450 ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO) ENTR BR-060(B) (CONGONHA) 550,1 575,4 25,2
163BMS0452 ENTR BR-060(B) (CONGONHA) ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO) 575,4 592,5 17,1
163BMS0470 ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO) ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE) 592,5 614,8 22,3
163BMS0472 ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE) ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO) 614,8 669,2 54,4
163BMS0490 ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO) ENTR BR-419(B)/MS-427 (RIO VERDE DE MATO GROSSO) 669,2 680,4 11,2
163BMS0492 ENTR BR-419(B)/MS-427 (RIO VERDE DE MATO GROSSO) ENTR MS-423 (FAZ.ALEGRIA) 680,4 700,0 19,6
163BMS0510 ENTR MS-423 (FAZ.ALEGRIA) ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM) 700,0 730,3 30,3
163BMS0512 ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM) ENTR MS-418 (P/ PEDRO GOMES) 730,3 752,4 22,1
163BMS0530 ENTR MS-418 (P/ PEDRO GOMES) ENTR MS-215 (P/ PEDRO GOMES) 752,4 767,7 15,3
163BMS0532 ENTR MS-215 (P/ PEDRO GOMES) ENTR MS-214 (P/ PANTANAL) 767,7 798,3 30,7
163BMS0550 ENTR MS-214 (P/ PANTANAL) ENTR MS-213 (P/ITIQUIRA) 798,3 831,7 33,4
163BMS0555 ENTR MS-213 (P/ITIQUIRA) DIV MS/MT (PONTE S/RIO CORRENTES) 831,7 845,4 13,7

Ext. 
(km)

Km 
início Km FimCódigo PNV Local de Início Local de Fim

APÊNDICE A - DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Tabela 4 - Apêndice A - PER 
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Utilizando como parâmetro os trechos homogêneos citados acima, a CCR 

MSVia, para calcular o VDMA por TH e da rodovia como um todo, utilizou-se das 

seguintes premissas para cálculo: 

• Em períodos com operação dos analisadores de tráfego, foi utilizada a 

média de passagens dos dias do mês/ano para determinação do volume 

de tráfego de cada TH; 

• Em trechos homogêneos que possuem mais de um equipamento 

instalado, foram considerados somente os dados dos equipamentos com 

maior volume registrado e desconsiderados os dados do outro 

equipamento; 
 

Para períodos sem informações dos analisadores de tráfego por conta de 

casos anormais como furto, intervenções de obras, fenômenos da natureza 

e etc, utilizou-se as informações mensais disponíveis nos históricos dos 

SAT’s. Com estes dados foi criado um fator de relação de cada trecho 

homogêneo com a praça de pedágio mais próxima. Utilizando estes fatores, 

à medida que dados de tráfego das praças foram inseridos na base, foi 

gerado um volume de tráfego para cada TH nos períodos sem registros dos 

equipamentos.  

Segue distribuição do tráfego calculado por TH em 2020: 



 

64 
 

 

 Gráfico 11 - VDMA por TH 2020 
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Com posse dos volumes de tráfego de cada trecho homogêneo, foi 

aplicada a seguinte fórmula: 

 

 

Equação 1 - VDMA TH 

Onde:  

 

VDMAth (i): é o VDMA de cada subtrecho homogêneo no ano t  

Eth (i): é a extensão de cada subtrecho homogêneo da Rodovia  

L: é a extensão da Rodovia 

 

Em resumo foi calculada a média ponderada do VDMA de cada TH em 

relação à extensão de cada um, conforme prescreve o Manual de estudos de 

Tráfego 2006 do DNIT e o Contrato de Concessão em seu ANEXO 7. 

Após os cálculos foi gerado o VDMA em 2020 por segmento homogêneo 

da BR-163/MS de 5.608 passagens. 

 

7 SEGURANÇA VIÁRIA 
 

7.1 Gestão da Segurança Viária 
 

Segundo os especialistas em segurança viária há diversos fatores que 

colabora ou são, deveras, causadores reais dos acidentes de trânsito em 

qualquer lugar do mundo, podendo ser classificados em três tipos: 

• Fator humano (comportamento dos condutores e pedestres) 

• Fator veículo (condições de projetos e manutenção dos veículos); e 

• Fator via/meio ambiente (engenharia de tráfego, tempo, etc.) 
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De acordo com as recomendações da ONU, o trabalho para a redução no 

número de acidentes de trânsito, além de uma associação de esforços guiados 

por metas objetivas, deve girar em torno de cinco pilares, conforme ilustrado 

abaixo: 

 

Munido dessas informações a Concessionária percebendo que com o 

estabelecimento de metas internas, a elaboração de planos e a execução de 

todas as ações, acaba contribuindo direta e indiretamente com todos os pilares 

recomendados pela ONU, tendo destaque os seguintes pilares:  

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5

Pi lares de at uação para a Segurança Viár ia

Gestão da 
segurança no 

trânsito

Mobilidade e vias 
mais seguras

Veículos mais 
seguros

Usuários da via 
mais seguros

Respostas pós-
acidentes

Agência 
responsável

Plano de Ação

Metas

Estradas melhor 
projetadas para 
todos os usuários

Classificação da 
infraestrutura das 
estradas

Padronização 
técnica global de 
veículos

Teste de segurança 
NCAP

Todos os veículos 
equipados com 
cintos de 
segurança

Pesquisa para 
usuários 
vulneráveis

Lei Seca

Cinto de 
segurança e 
sistema de 
retenção para 

Capacetes para 
motociclistas

Gestão de 
velocidade

ISO 39001

Atendimento pré-
hospitalar

Atendimento ao 
trauma e 
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Figura 54 - Pilares de atuação da segurança viária. Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2013. 
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• Gestão da segurança viária: com a adoção de metas e realização de 

planejamento estratégico para melhorar a segurança como um todo; 

• Vias mais seguras e mobilidade: através de todas as melhorias de 

engenharia; 

• Concientização de usuários: através de todas as campanhas 

educativas; 

• Respostas ao acidente: através de todo o atendimento médico e 

mecânico agindo não somente no resgate a vítima acidentada, mas 

também na prevenção de novas ocorrências. 

 

7.1.1 PRA – Programa de Redução de Acidentes 
 

O Programa de Redução de Acidentes (PRA) da CCR MSVia é elaborado 

por uma equipe multidisciplinar e consiste em um plano macro de ações 

corretivas de engenharia, operação, fiscalização de tráfego, campanhas de 

segurança viária e educação de trânsito. 

 

7.1.2 Causas Prováveis 
 

Os acidentes geralmente tem como causa identificadas em boletins de 

ocorrência policial, ou relatórios de acidentes elaborados por diversas outras 

autoridades de trânsito, que podem ser classificadas como "causas diretas", e 

que proporciona a apuração da equipe técnica para entender o que a princípio 

pode ter acontecido, por exemplo: "o condutor excedeu o limite de velocidade" 

(causa direta, tipo fator humano), ou "o veículo derrapou em função de pneus 

lisos" (causa direta, tipo fator veículo). 
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De acordo com o estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), indica 

que praticamente 90% dos acidentes são causados pelo fator humano. Se você 

analisar, 100% deles são. Mesmo naqueles em que a rodovia tem falhas de 

sinalização ou de pavimentação, que correspondem a 5%, cada motorista, vendo 

essa situação, tem de reduzir a velocidade e se adequar às condições que a via 

oferece a fim de preservar sua integridade. Os outros 5%, relacionados ao carro, 

que é responsabilidade do motorista. 

Em 2020, dos 1.397 acidentes registrados na BR-163/MS, 85% o 

condutor poderia ter evitado. Essa participação leva em consideração todas as 

possíveis causas onde o condutor agiu com imprudência ou imperícia resultando 

em acidente. 

 

 Gráfico 12 - Total de acidentes por causa provável registrado em 2020 
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7.1.3 Ações Operacionais 
 

As "Ações Operacionais" tem como objetivo evitar ou reduzir os impactos 

aos usuários em razão de problemas relacionados ao fator via (sejam de 

sinalização, turbulências urbanas, eventos pontuais com alteração do pólo 

gerador de tráfego, etc).  

No que se refere a Concessionaria, atua diretamente na elaboração de 

projetos e campanhas em locais que tenham a alteração dos níveis de serviço e 

características físicas/morfológicas que venham promover alteração ao tráfego. 

Cabe ressaltar as seguintes ações adotadas pela Concessionária em 

2020: 

• Gestão de turbulência para o tráfego; 

• Comitê de Segurança Viária; 

• Operações especiais em feriados; 

• Operação final de fila; 

• Criação do Comitê de Análise de Acidentes Fatais; 

• Micro Ações; 

• Operação Ponto 2; 

 

7.1.3.1 Comitê de Segurança Viária 
 

 A CCR MSVia realiza, trimestralmente reuniões com a Policia Rodoviária 

Federal, com objetivo de definir ações de segurança viária, com base nas 

informações e análises que são realizadas sobre as ocorrências de acidentes 

que são registradas durante o trimestre. Nestes encontros, definem-se 

estratégias para uma atuação eficaz no segmento especifico de cada delegacia, 

atendendo as necessidades do segmento. 
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Figura 55 - Reunião de Segurança Viária com a Regional Sul da PRF 

 

Figura 56 - Reunião de Segurança Viária com a Regional Centro da PRF 
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Após a realização do comitê, torna-se possível aprofundar as análises e 

estatísticas, estabelecendo as diretrizes operacionais, buscando a melhoria 

continua do resultado nos índices de acidentes. Para compreender melhor esta 

demanda, foram desenvolvidas planilhas com estatísticas com base nas 

informações sobre os acidentes, para analisar cada ponto da rodovia, através de 

mapas de acidentes e índices por km, conforme os anexos 

 

 

 

Uma das ações definidas nos Comitês de Segurança Viária, e que tem 

gerado resultados, são as fiscalizações de ultrapassagem irregular, 

desenvolvidas pela PRF com o apoio da Concessionária, utilizando os recursos 

do CFTV, presentes ao longo da rodovia. 

 

Gráfico 13 - Modelo de planilha de análise de estatística de acidentes 
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Figura 57 - Imagem do CFTV registrando ultrapassagem irregular 

 

 

Figura 58 - Recurso da PRF com monitoramento de vídeo em tempo real 
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7.1.3.2 Operações Especiais em Feriados 
 

Em 2020, diferente de outros anos, as operações de Carnaval e Final de 

Ano, tiveram uma redução no fluxo de veículos. 

 

Tabela 5 - Resumo estatístico das operações especiais de feriados de 2020 

 

Gráfico 14 - Modelo de planilha de análise estatística de acidentes por Posto da PRF 



 

74 
 

 

Figura 59 - Ação de panfletagem durante o feriado de Carnaval 

 

 

Figura 60 - Ação de panfletagem durante o feriado de Final de Ano 

 

7.1.3.3 Operação Final de Fila 
 

Em meio a qualquer que seja a situação que resulte em interferência ao 

tráfego da rodovia, sendo já previamente programada ou não, os recursos são 

deslocados para alertarem os usuários, para evitar dessa maneira uma potencial 
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colisão ou engavetamento. Os casos mais comuns que resultam em bloqueios 

parciais ou totais da pista, envolvem acidentes e protestos. 

 

 

Figura 61 - Operação rabo de fila 

 

7.1.3.4 Comitê de Análise de Acidentes Fatais 
 

No ano de 2017 foi desenvolvida a ferramenta Comitê de Análise de 

Acidentes Fatais, efetuado pontualmente em todos os acidentes que ocorre 

registro de óbito. Este tem a finalidade de definir ações de melhorias para atuar 

na intenção de prevenir as ocorrências de acidentes com vítimas fatais na 

rodovia. 

 
 Gráfico 15 - Evolução da realização dos comitês 
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Quando os comitês são realizados, nele são constituídos pelos 

coordenadores de Tráfego, área do Planejamento e Controle, Supervisores e 

colaboradores que estavam presentes no atendimento da ocorrência analisada 

em questão, e ocasionalmente, inspetores da PRF. 

 

Figura 62 - Fluxograma do Comitê de Análise de Acidentes Fatais 
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Figura 63 - Registro de comitê realizado 

 

7.1.3.6 Micro Ações 

No mês de Julho de 2019, foi implantada as Micro Ações, as quais são 

realizadas pelas equipes do atendimento, e podem ocorrer simultaneamente nos 

pontos de risco ao longo da rodovia, seja em horários específicos, tipos de 

veículos, postos de serviços, comunidades lindeiras, entre outros, estas ações 

tem como finalidade a conscientização e transmitir a importância na redução nos 

acidentes, atuando e garantindo a segurança dos usuários que trafegam pela 

Causa: Causas Raízes

Portanto
Por que?

Portanto
Por que?

Portanto
Por que?

Portanto
Por que?

Portanto
Por que?

Por que?

RESPONSÁVEL PRAZOAÇÃO

CAUSAS PROVÁVEIS - 5 PORQUÊS

   

Tabela 6 - Modelo da ferramenta de análise de falhas utilizada no Comitê 
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rodovia.  

As ações também podem ocorrer com base nas informações estatísticas da 

MSVia.  

Estas ações impactaram em um aumento exponencial no número de público 

atingido, contribuindo para a redução no índice mensal, considerando as 

condições atípicas deste ano, abaixo comparativo do índice anual 2020 vs 2019. 

 

 

Figura 64 - Índice de acidente mensal 

 

 

Figura 65 - Micro Ação de panfletagem Posto São Pedro 
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Figura 66 - Micro Ação de panfletagem Jaraguari 

 

 

Figura 67 - Aplicação de adesivos refletivos em bicicletas 
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Figura 68 - Micro Ação de panfletagem no SAU 

 

 
Figura 69 - Micro Ação de panfletagem no Posto Tio Sam 
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Figura 70 - Micro Ação de panfletagem em Bandeirantes/MS 

 

 
Figura 71 - Micro Ação de panfletagem em Jaraguari/MS 
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Figura 72 - Micro Ação de panfletagem na P8 

 

 

7.1.3.7 Projeto CFC / Detran – Educação Rodoviária 

No mês de maio de 2020, juntamente com o apoio da CFC/Detran teve 

início as palestras de segurança viária, que tem como objetivo alertar os 

condutores sobre a maneira de conduzir de forma segura seus veículos na 

rodovia, e mostrar importância de ter uma condução defensiva no trânsito.  

 O público alvo nesta palestra são os condutores infratores que estão sob 

suspensão do direito de dirigir por penalidade recebida após alguma infração de 

trânsito, como também levar dicas de segurança viária aos alunos de 

autoescolas das cidades lindeiras, 21, na BR 163/MS, que estão em processo 

da primeira habilitação e para condutores que estão realizando a troca de 

categoria de sua carteira nacional de habilitação.  
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Figura 73 - Palestra na Autoescola em Bandeirantes/MS 

 

 

Figura 74 - Palestra na Autoescola em Jaraguari/MS 

 

7.1.3.8 Ações de Engenharia 

 

A Concessionária vem realizando obras para melhoria contínua da 

capacidade viária desde julho de 2014. Estas obras envolvem a recuperação 

integral do pavimento, mantendo inclusive recuperações nas camadas mais 

profundas do pavimento, substituindo quando necessário toda a sinalização, 

sendo avaliado e identificado que não atende aos parâmetros de desempenho e 

que apresentem avarias, também implantando novos dispositivos de proteção e 

segurança. 

Um marco muito relevante para a história do estado de Mato Grosso do 

Sul, foi a conclusão e liberação para o tráfego de 86,385 km’s de pistas 

duplicadas no ano de 2015. Em 2016, devido atrasos que ocorreram na liberação 

da licença ambiental, foram entregues para o tráfego, 13,505 km’s de pistas 

duplicadas, em 2017, foram entregues mais 38,894 km’s, logo em sequência no 
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ano de 2018, foram entregues mais 11,658 km’s, totalizando 150,442 km’s de 

pistas novas entregues ao tráfego. 

 

 
Tabela 7 - Localização dos segmentos duplicados entregues ao tráfego até dezembro de 2018 

 

 

7.1.4 Ações Educativas – Conscientização dos Usuários 
 

O grupo CCR apoia à Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-

2020) das Organizações das Nações Unidas – ONU, na qual se estabelece 5 

pilares das ações de segurança viária: 

• Gestão de segurança nas vias de circulação; 

• Infraestrutura; 

Identif. KM INICIAL KM FINAL 2015 2016 2017 2018

C-01-a 104+156 113+505 9,349 km 9,349 km

D-02 192+500 203+784 11,284 km 11,284 km

D-03 227+343 237+322 9,979 km 9,979 km

T-06 284+949 286+983 2,034 km 2,034 km

T-07 310+596 315+175 4,579 km 4,579 km

T-08 331+348 335+606 4,258 km 4,258 km

C-02 369+350 373+500 4,150 km 4,150 km

T-09 430+218 432+818 2,600 km 2,600 km

E-04 503+265 509+950 6,685 km 6,685 km

D-04 511+650 518+110 6,460 km 6,460 km

C-03 518+110 524+840 6,730 km 6,730 km

T-10 530+935 535+190 4,255 km 4,255 km

D-05 578+815 589+485 10,670 km 10,670 km

C-04 589+485 593+555 4,070 km 4,070 km

D-06 593+555 600+415 6,860 km 6,860 km

C-05* 600+415 603+864 3,449 km 2,626 km 0,823 km

T-11 603+864 607+600 3,736 km 3,736 km

D-07 619+096 626+110 7,014 km 7,014 km

D-08 628+702 647+120 18,418 km 18,418 km

D-09 650+494 654+162 3,668 km 3,668 km

D-10 693+355 697+397 4,042 km 4,042 km

T-12 701+536 703+801 2,265 km 2,265 km

T-13 773+784 778+400 4,616 km 4,616 km

T-14 817+537 818+818 1,281 km 1,281 km

D-11 822+791 830+781 7,990 km 7,990 km

86,385 km 13,505 km 38,894 km 11,658 km

150,442 km

EXTENSÃO
Concluído e Liberado ao Tráfego

TOTAL
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• Segurança Veicular; 

• Comportamento do condutor; e 

• Atendimento pós acidente. 

 

As ações educativas têm o objetivo de promover a conscientização dos 

motoristas e usuários que trafegam pela rodovia, quanto a importância e 

cumprimento da legislação e segurança viária. 

Nas campanhas são abordados diversos perfis de usuários, como: 

pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas profissionais e não profissionais, 

onde se torna possível buscar a redução de acidentes, através da 

conscientização e reeducação desses usuários, inserindo-os às práticas mais 

adequadas de comportamento no trânsito. 

A CCR MSVia em conjunto com a ANTT, concentram esforços e recursos 

nas campanhas educativas de segurança viária. As campanhas educativas 

contemplam:  

• Instalação de faixas com temas de segurança viária, as margens da 

rodovia; 

 

Figura 75 - Faixas educativas 

 



 

86 
 

 

Figura 76 - Faixas educativas 

 

 

Figura 77 - Faixas educativas 

 

Distribuição de panfletos aos usuários nas praças de pedágio, SAU’s, 

postos de pesagem, postos de fiscalização da PRF, públicos lindeiros 

e em palestras de segurança viária, entre outros. 
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Figura 78 - Palestra de Segurança Viária em Empresas lindeiras 

 

 

Figura 79 - Distribuição de panfleto em conjunto da PRF - Km 740 

 

 



 

88 
 

 

Figura 80 - Fiscalização em conjunto da PRF 

 

 

Figura 81 - Distribuição de panfletos no Posto Fiscal em Sonora 

 

 

Figura 82 - Distribuição de Panfletos em Postos de Serviço 

 



 

89 
 

 

Figura 83 - Distribuição de Panfletos em Postos de Serviço 

 

 

 

Figura 84 - Aplicação de refletivos em bicicletas 
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Figura 85 - Distribuição de panfletos em postos de serviço 

 

 

Figura 86 - Distribuição de panfletos em restaurantes 
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Figura 87 - Distribuição de panfletos no posto da PRF 

 

 

Figura 88 - Distribuição de panfletos em perímetros urbanos 
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Figura 89 - Distribuição de panfletos nas praças de pedágio 

 

 

Figura 90 - Distribuição de panfletos nas praças de pedágio 
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Figura 91 - Distribuição de panfletos nas praças de pedágio 

 

 

Figura 92 - Distribuição de panfletos nas praças de pedágio 
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Figura 93 - Palestra educacional Empresa Copasul 

 

 

Figura 94 - Palestras de segurança viária 
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Figura 95 - Mensagem educativa no painel de mensagem variável fixo 

 

7.1.4.1 Cronograma de campanhas educativas realizadas em 2020 
 

O quadro a seguir apresenta todas as campanhas realizadas em 

cumprimento ao PRA 2020, considerando o ano de 2020 atípico devido a 

Pandemia no Novo Corona Vírus, as ações que necessitam de contato direto 

com o usuário, foram restringidas, impactando na realização de algumas 

campanhas educativas. As fichas evidenciando cada ação seguem no anexo II 

neste relatório, conforme o modelo de ficha abaixo. 

 

 

 

Tabela 8 - Cronograma de ações de segurança viária de 2020 
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Figura 96 - Modelo de ficha de ação educativa 

 

7.1.4.2 Cronograma de campanhas educativas 2021 
 

O cronograma de campanhas educativas de 2020 foi elaborado com base 

no histórico de acidentes, utilizando uma estatística das causas, tipicidade e 

sazonalidade, além das discussões das reuniões de segurança viária. Buscando 

ser mais efetivo nas ações, para 2021 foram desenvolvidos três cronogramas, 

indicados a seguir: 

O cronograma de temas específicos mensais apresenta as ações que 

serão abordadas em todos os meios de comunicação pela Concessionária, seja 

com distribuição de panfletos nas praças, balanças e postos da PRF, seja nos 

Tabela 9 - Cronograma de ações contínuas de segurança viária de 2020 
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PMVs ou em spots nas rádios, buscando atingir o maior público para aquela 

temática. 

 

 

Durante todo o ano serão realizadas ações com os temas de 

Ultrapassagem Segura, Excesso de Velocidade e Alcoolemia, por se tratarem 

das principais causas prováveis de acidentes fatais. 

 

 

 

Em conjunto as ações relacionadas anteriormente, serão realizadas 

ações pontuais com panfletos sobre os temas, como por exemplo, não utilize o 

celular ao volante, pista molhada e repeite o meio ambiente. 

 

7.1.4.3 Principais Campanhas e Ações 
 

7.1.4.3.1 Programa de Redução da Exposição de Caminhoneiros ao Risco 
de Mal Súbito na Rodovia – Estrada Para a Saúde 

 

Com o propósito de promover a qualidade de vida e de trabalho dos 

motoristas de caminhões e carretas, e etendendo as dificuldades da rotina diária 

Tabela 10 - Campanhas específicas de ações previstas e executas de 2021 

Tabela 11 - Campanhas que serão realizadas durante todo o ano de 2021 
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dos motoristas profissionais, a Concessionária realiza desde 2014 o Programa 

Estrada Para a Saúde, na qual oferece aos participantes serviços de aferição da 

pressão arterial, exame de acuidade visual, medição da circunferência 

abdominal e massa corpórea, medição de taxas de colesterol e vacinação 

preventiva contra algumas doenças como a febre amarela, hepatite e tétano, 

além de corte de cabelo e massagem. 

A ação é crucial no auxilio a redução de acidentes na rodovia, pois oferece 

aos participantes maior cuidado sobre sua saúde, realizou 5.000 atendimentos 

a caminhoneiros e profissionais que trabalham na rodovia em 62 edições do 

programa, atingindo um público de 88 participantes por edição, em média. 

 

 

Figura 97 - Faixa divulgando o Programa Estrada para a Saúde 

 

O Programa tem por objetivo: 

• Estudar o estilo de vida e o dia-a-dia do caminhoneiro nos aspectos 

socioeconômicos, culturais, de saúde e bem-estar; 

• Realizar estudos sobre os problemas de saúde dos caminhoneiros e sua 

relação com os acidentes em rodovias; 

• Identificar doenças usuais apresentadas pelos caminhoneiros; 

• Mapear os principais riscos à saúde dos caminhoneiros, permitindo traçar 

ações para o controle destes riscos; 



 

99 
 

• Fornecer informações sobre prevenção de doenças e promoção da 

saúde. 

 

A proposta é aproximar os motoristas dos profissionais de saúde através 

de conversas e consultas. O Programa, que é itinerante, visa facilitar o acesso 

dos motoristas profissionais a serviços de saúde em postos de serviços às 

margens da rodovia. Além de cuidados com higiene pessoal, como cortes de 

cabelos e barba, são realizados exames de glicemia, triglicérides e colesterol, 

aferição da pressão arterial, índice de massa corporal e vacinas. 

 

Figura 98 - Exame de acuidade auditiva e massagem terapia 

 

7.1.4.3.2 Ultrapasse com cuidado 
 

No ano de 2020 foram registrados 32 acidentes do tipo “Colisão Frontal” 

que representa 2% no total de acidentes em toda BR-163/MS. A CCR MSVia 

tem como foco reduzir o índice de acidentes e principalmente acidentes com 

óbitos. 
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O gráfico abaixo, mostra os maiores tipos de acidentes que envolvem 

vítimas fatais. A “Colisão Frontal” é o principal tipo, representando 50% das 

fatalidades. 

 
 

 

 

Com base no histórico de acidentes no ano de 2020, a CCR MSVia 

realizará mensalmente em 2021 esta campanha, com objetivo de diminuir os 

acidentes com “Colisão Frontal” no qual é o principal causador de vítimas fatais 

na BR-163/MS. 

Gráfico 16 - Acidentes com colisão frontal registrados em 2020 

Gráfico 17 - Acidentes fatais por tipo de acidente 
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Figura 99 - Modelo de panfleto da campanha “Ultrapasse com Cuidado” 

 

 

Figura 100 - Modelo do cartaz (A3) da campanha “Ultrapasse com Cuidado” fixado em diversos estabelecimentos as 
margens da rodovia 
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Com base no histórico de acidentes no ano de 2017, a CCR MSVia iniciou 

em 2019 operações de fiscalização com a PRF através das câmeras de 

monitoramento (CFTV) para a autuações dos usuários que ultrapassarem em 

faixa contínua, com objetivo de reduzir os acidentes. 

 

 

Figura 101 - Operação com Câmeras PRF 

 

7.1.4.3.3 Comitê Trimestral de Segurança Viária 
 

Em fevereiro de 2020 foram realizados os Comitê de Segurança Viária. 

Encontros no qual tem como objetivo promover o intercâmbio de soluções e 

novas melhorias, sejam elas em ações educativas, coercitivas (PRF) ou de 

engenharia, sempre com objetivo de reduzir os índices de acidentes e 

mortalidade na BR-163/MS. 
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Figura 102 - Comitê Segurança Viária 

 

Com as  sugestões apresentadas no comitê, são destacadas as melhores 

ações e traçado planos para o cumprimento das ações. 

 

7.1.4.3.4 Recolhimento de Resíduos 
 

 O lixo descartado de forma incorreta é um problema para a conservação 

da rodovia e, diretamente, para a segurança dos usuários. Objetos pequenos 

podem parecer não tão perigosos, mas, quando jogados pela janela do veículo, 

ganham velocidade e multiplica-se a capacidade de impacto, podendo ocasionar 

até a quebra de um para-brisa, por exemplo. Somente no ano passado foram 

retirados da rodovia 269 toneladas de resíduos. 

 
Gráfico 18 - Toneladas de resíduos retirados da rodovia por mês em 2020. Fonte: Gestão do Meio Ambiente 
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Com o objetivo de reduzir cada vez mais a quantidade de resíduos 

depositados pelos usuários na rodovia, a Concessionária vem realizando ações 

de concientização ambiental através de panfletos e palestras. Além disso, são 

veiculadas mensagens de respeito ao meio ambiente ao longo da rodovia 

através dos PMV’s. 

 

 

Figura 103 - Modelo de panfleto abordando o tema de “Respeito o Ambiente”. 

 

 

Figura 104 - Mensagem de respeito ao meio ambiente em PMV fixo 
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7.1.4.3.5 Zero Álcool 
 

Uma das causas principias de acidentes na rodovia brasileira que vem 

sendo apontada é a injestão de bebida alcoolica. Segundo dados da PRF, na 

BR-163/MS, houve o aumento consideravel de 84% no número de acidentes 

envolvendo esse tipo de ocorrência.  

 
 

 

A campanha relacionada ao tema “Se beber não dirija”, continuará sendo 

abordada no decorrer de 2021 através da distribuição de panfletos, bafômetros 

e cartazes, com propósito de continuar a conscientização do maior número de 

usuários para prevenção de acidentes. 

Gráfico 19 - Comparativo de eventos abertos para retirada de objetos na pista 

Gráfico 20 - Comparativo mensal da causa provável alcoolemia 2020 x 2019 
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Desde o início da operação já foram realizados a compra de 37.500 

unidades de etilômetros descartáveis, que resultaram aproximadamente R$ 

338.450,00 da verba contratual de segurança viária. 

 

 

Figura 105 - Bafômetro descartável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 106 - Modelo do panfleto “Se beber, não dirija” 
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7.1.4.3.6 Ação com Ciclistas 
 

A CCR MSVia realiza anualmente campanhas educativas com foco em 

ciclistas. As ações tem como objetivo orientar os usuários com dicas de 

segurança para reduzir sua exposição às situações de acidentes na BR-163/MS. 

A maior concentração desse movimento se dá nos aneis viários. 

Ao longo de 2020, foram abordados mais de 4.005 mil ciclistas, com uma 

atenção especial nos perímetros urbanos de Campo Grande, São Gabriel do 

Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Dourados e Rio Brilhante.  

 

Figura 107 - Modelo do cartaz (A3) da campanha 
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Gráfico 21 - Comparativo de acidentes envolvendo ciclistas (2020  x 2019) 

 

 
 

 

 

Gráfico 22 - Quantidade de acidentes envolvendo ciclistas 2020 
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As ações com ciclistas funcionam através de abordagem para orientação 

quanto aos itens de segurança obrigatório que a bicicleta e o próprio ciclista 

devem portar e com autorização deste, colar adesivos refletivos no veículo 

proporcionando maior visibilidade em momentos de pouco luminosidade. 

Gráfico 23 - Acidentes com ciclistas por tipo de ocorrência 2020 

Gráfico 24 - Acidentes com ciclistas em evolução mensal 2020 
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Figura 108 - Ações com ciclistas 

 

7.1.4.3.7 Maio Amarelo 
 

Com o objetivo principal de colocar em foco o tema segurança viária e 

mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de 

governos, associações e a sociedade civil para efetivamente discutir o tema, 

engajar-se em ações e propagar o conhecimento buscando atingir o objetivo 

comum, redução de acidentes. 

 

A Concessionária realizou ações, voltadas para a segurança no trânsito, 

focando na redução dos acidentes e consequentemente, a gravidade e a 

mortalidade resultantes dessas ocorrências. Durante os dias 01 a 31 de maio de 

2020, foi realizado o Movimento Maio Amarelo em parceira com diversos órgãos 

ligados a segurança pública e empresas privadas que dedicaram suas atividades 

Figura 109 - Faixas utilizadas ás margens da rodovia 
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para ações visando, a redução de acidentes no trânsito em diversos municípios 

do Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

Figura 110 - Mensagens em PMV's Fixos 

 

CCR MSVia atuante na BR-163/MS e com foco no cronograma 

estabelecido, a Concessionária desenvolveu inúmeras atividades no campo 

educativo. Dentre elas, destacam-se: 

• Distribuição de 15.000 mil panfletos contendo orientações e dicas de 

segurança em diversos pontos da BR-163/MS (postos de serviços, praças 

de pedágio, postos da PRF, entre outros); 

• Mensagens de segurança nos painéis de mensagens variáveis; 
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Figura 111 - Ação Educativa em Caarapó/MS 

 

Figura 112 - Ação Educativa na Praça de Pedágio de Mundo Novo/MS 

 

7.1.4.3.8 Semana Nacional do Trânsito 
 

A finalidade é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade 

civil colocando o tema segurança viária e mobilizando toda a sociedade, 

envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, 

entidades de classe, associações e a sociedade civil, para efetivamente discutir 

o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento buscando atingir o 

objetivo comum, reduzir a ocorrência de acidentes. 

A CCR MSVia realiza ações, focadas em segurança no trânsito, 

priorizando a redução dos acidentes e consequentemente, a gravidade e a 

mortalidade resultantes dessas ocorrências. Durante os dias 18 a 24 de 

setembro de 2020, foi realizado o Movimento SEMANA NACIONAL DE 



 

113 
 

TRÂNSITO pela Concessionária em parceira com diversos órgãos ligados a 

segurança pública, entidades e empresas privadas que dedicaram suas 

atividades para ações visando, a redução de acidentes no trânsito em diversos 

municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Com atuação no trecho da BR-163/MS e para atender ao cronograma 

estabelecido, a Concessionária desenvolveu inúmeras atividades no campo 

educativo. Dentre elas, destacam-se: 

• 45 ações realizadas durante a semana; 

• Realização da etapa do Programa “Estrada para Saúde” no Posto 

Caravágio no km 478; 

• Utilização da Verba Anual de Segurança no Trânsito contemplando ações 

educativas com foco nas matérias de “Motorista (excesso de velocidade) 

”, “Se Beber não Dirija”, “Motociclista”, “Ultrapasse com Cuidado” e 

“Ciclista”; 

• Disposição de dicas de segurança nos painéis de mensagens variáveis. 
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Figura 113 - Modelo de faixas instaladas ao longo da rodovia 
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Figura 114 - Ação em conjunto com a PRF no centro de Coxim 

 

 

 

Figura 115 - Panfletagem na praça de pedágio de Sonora 
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7.1.4.3.9 Mensagens de Segurança aos Usuários nas Praças de Pedágio 
 

Simultaniamente ao pagamento do pedágio o usuário tem contato direto 

com o arrecadador da praça de pedágio, dessa forma, foi desenvolvida 

mensagens de segurança para o colaborador passar ao usuário neste momento.  

Cada mensagem é de acordo com os tipos de acidentes que mais 

ocorrem na região de abrangência das praças, por exemplo, em locais onde 

ocorrem colisões traseiras o arrecadador vai passar alguma mensagem verbal 

solicitando que o usuário mantenha uma distância segura do veículo a frente, 

segue exemplo abaixo. 

 

 

 

7.2 Pontos Críticos 2020 
 

7.2.1 Monitoramento das Ações e Resultados 
 

Conforme o relatório de monitoração de 2020, a CCR MSVia realizou 

todas as ações previstas para os pontos críticos e atuou nos demais pontos onde 

foram registrados mais de três acidentes no quilômetro. Importante destacar que 

Tabela 12 - Cronograma encaminhado para as praças de pedágio durante ação de feriado 
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todas as evidências das ações estão disponíveis em formato de fichas nos 

anexos desse documento. 

No acumulado dos 10 pontos críticos listados no PRA de 2020, o número 

total de acidentes reduziu 21% e o índice de acidentes em -35%, evidenciando 

assim que as ações tem surtido efeito.  

 

 

 

 

 

Gráfico 26 - Comparativo em número de acidentes 2020 x 2019 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 - Índice de Acidentes dos 10 pontos críticos do PRA-2020 comparado com 2019 
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Km 113 
 

No km 113, em 2020, houve uma redução de 39% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Instalação de PMV Móvel para alertar os motoristas quanto a redução de 

velocidade;    

• Campanhas com as temáticas evite colisão traseira, sono e distração; 

• Propor a manutenção do ponto de parada e fiscalização da PRF na Praça 

de Pedágio. 

 

 

Figura 116 - Vistoria realizada no ponto 

Gráfico 27 - Comparativo do índice de acidentes no km 113 (2020 x 2019) 
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Figura 117 - Vistoria realizada no ponto 

 

 

Figura 118 - Vistoria realizada no ponto 
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7.2.1.1 Km 124 
 

No km 124, em 2019, foi registrado 5,48 no índice de acidentes e em 

2020, 0,87, o que representa uma redução de 84% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Avaliação das cercas das propriedades ao longo do km, realizar as 

correções e melhorias necessária. 

• Manutenção do Ponto II de uma viatura; 

 

 

Figura 119 - Vistoria realizada no ponto 

Gráfico 28 - Comparativo do índice de acidentes no km 124 (2020 x 2019) 
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7.2.1.2 Km 281 
 

No km 281, em 2019, foi registrado 2,23 no índice de acidentes e em 2020, 

0,48, o que representa uma redução de 79% de um ano para o outro, conforme 

ilustrado abaixo: 

 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Ações com motoristas e motociclistas com o tema alcoolemia nas vilas 

Cruzaltina, Sapé e Vargas. 

• Propor ações coercitivas nas vilas Cruzaltina, Sapé e Vargas. 

 

 

Figura 120 - Vistoria realizada no ponto 

 

Gráfico 29 - Comparativo do índice de acidentes no km 281 (2020 x 2019) 
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7.2.1.3 Km 313 
 

No km 313, em 2019, foi registrado 2,02 no índice de acidentes e em 2020, 

1,50, o que representa uma redução de 25% de um ano para o outro, conforme 

ilustrado abaixo: 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Instalação de PMV Móvel para alertar os motoristas quanto a redução de 

velocidade;    

• Campanhas com as temáticas evite colisão traseira, sono e distração. 

• Propor a manutenção do ponto de parada e fiscalização da PRF na Praça 

de Pedágio. 

 

 

Figura 121 - Campanha Educativa no km 485 

Gráfico 30 - Comparativo do índice de acidentes no km 313 (2020 x 2019) 



 

123 
 

7.2.1.4 Km 341 
 

No km 341, em 2019, foi registrado 5,10 no índice de acidentes e em 

2020, 1,91, o que representa uma redução de 63% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Palestras educativa com mensagens de segurança; 

• Reposicionamento de PMV Móvel. 

 

 

Figura 122 - Vistoria realizada no ponto 

 

 

Gráfico 31 - Comparativo do índice de acidentes no km 341 (2020 x 2019) 
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7.2.1.5 Km 364 
 

No km 364, em 2019, foi registrado 4,08 no índice de acidentes e em 

2020, 2,69, o que representa uma redução de 34% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Elaboração de novo projeto de sinalização para orientação do tráfego 

(BR262 leste /BR163 sul), com a análise de implantação de setas, placas 

e pictogramas;  

• Realização de panfletagens nos acessos a cidade sobre forma correta de 

condução no tráfego rodoviário;  

• Acionamento de PRF em situações de verificação de veículos em mal 

estado de conservação, condutor aparentemente embriagado e veículos 

em situação de deslocamento inadequado na via. Viabilizar junto à PRF 

a realização de ações no local. 

Gráfico 32 - Comparativo do índice de acidentes no km 364 (2020 x 2019) 
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Figura 123 - Vistoria realizada no ponto 

 

7.2.1.6 Km 484 
 

No km 484, em 2019, foi registrado 4,73 no índice de acidentes e em 

2020, 4,90, o que representa um aumento de 4% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

7.2.1.7 Km 485 
 

No km 485, em 2019, foi registrado 10,52 no índice de acidentes e em 

2020, 7,08, o que representa uma redução de 33% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

Gráfico 35- Comparativo do índice de acidentes no km 484 (2020 x 2019) 
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7.2.1.8 Km 648 
 

No km 648, em 2019, foi registrado 4,91 no índice de acidentes e em 

2020, 0,00, o que representa uma redução de 100% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

Este resultado só foi possível em razão do planejamento firmado no PRA-

2020 que contou, principalmente com a execução dos seguintes itens: 

• Implantar placa de regulamentação próximo ao radar ou no próprio radar; 

• Implantar sinalização de led (piscando) no radar; 

• Implantar balizador (pontalete) de madeira com refletivo na margem 

direita da pista sul; 

MÊS 2018 2019 ∆ %
Janeiro 6,11 -100%
Fevereiro
Março
Abril 8,13 -100%
Maio
Junho 8,06 -100%
Julho
Agosto
Setembro 7,73 100%
Outubro
Novembro 7,63 -100%
Dezembro 11,57 6,05 -48%

TOTAL: Jan à Dez 3,70 1,23 -67%
TOTAL 3,70 1,23 -67%

ÍNDICE DE ACIDENTE - IA

6,
11

0,
00

0,
00

8,
13

0,
00

8,
06

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

7,
63

11
,5

7

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

7,
73

0,
00

0,
00

6,
05

2018 2019

Gráfico 35- Comparativo do índice de acidentes no km 485 (2020 x 2019) 

Gráfico 35- Comparativo do índice de acidentes no km 648 (2020 x 2019) 
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Figura 124 - Vistoria realizada no ponto 

 

7.2.1.9 Km 680 
 

No km 680, em 2019, foi registrado 4,19 no índice de acidentes e em 

2020, 6,30, o que representa um aumento de 50% de um ano para o outro, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 
Gráfico 35- Comparativo do índice de acidentes no km 680 (2020 x 2019) 
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Figura 125 - Vistoria realizada no ponto 

 

8 RESULTADOS 2020 
 

Em 2020 houve redução no número de acidentes em relação a 2019, 

conforme destacado abaixo: 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 33 - Comparativo de acidentes 2020 x 2019 
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8.1 Quantidade de Acidentes 
 

Neste tópico serão apresentados os acidentes que foram registrados 

durante o ano de 2020. No período houveram 1.397 acidentes em todo o trecho 

da BR-163/MS, sendo divididos em 05 (cinco) tipos de ocorrências: 

 
 

 

 

 

O gráfico mostra o quantitativo de acidentes registrados por tipo de 

ocorrências, apontando que o tipo mais recorrente é o acidente sem vítima, 

representando 58% do total, ou seja, em mais da metade dos acidentes não 

houve o registro de nenhuma vítima, somente ilesos. 

 

Tabela 13 - Comparativo de acidentes – 2020 x 2019 

Gráfico 34 - Acidentes 2020 por tipo de ocorrência 
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Foram analisados também, os registros de acidentes por dia da semana. 

No gráfico, são apresentados os quantitativos, tendo como dias com maiores 

recorrências, aos sábados e domingos, representando 31% do total registrado. 

Este número pode ser explicado pelo movimento dos motoristas que não 

trafegam rotineiramente e também por se tratar de finais de semana, onde a um 

aumento dos casos de alcoolemia; 

 

 

O gráfico apresenta a evolução mensal dos acidentes que foram 

registrados com vítimas leves, moderadas e graves.  

 

 

 

Gráfico 35 - Acidentes 2020 por dia da semana 

Gráfico 36 - Acidentes 2020 com vítimas feridas 
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Gráfico 37 - Acidentes com vítimas feridas 2020 por tipo de acidente 
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O gráfico apresenta a quantidade de acidente com vítimas feridas por tipo. 

Destas, 41% envolvem motociclistas, vindo de encontro com as ações propostas 

pela Concessionária neste documento, em atuar firmemente com a PRF em 

ações educativas e coercitivas direcionadas aos motociclistas. 

 

 
 

 

O gráfico apresenta a evolução mensal dos acidentes com vítimas fatais 

no trecho da BR-163/MS no ano de 2020. A Concessionária apresenta um 

aumento de 15% nos registros de acidentes com vítimas fatais quando 

comparado com 2018. 

 

 

Cabe ressaltar que após as análises dos acidentes fatais ocorridos, foi 

verificado que a grande maioria desses acidentes tiveram como causa raíz a 

Gráfico 38 - Evolução mensal de acidentes com vítimas fatais 2020 x 2019 

Gráfico 39 - Total de acidentes com vítimas fatais por ano na BR-163/MS 
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imprudência do condutor. Atenta a isso, a PRF tem intensificado suas ações 

coercitivas na tentativa de reduzir a quantidade de acidentes com vítimas fatais. 

 

 
 

 

Gráfico 40 - Acidentes por Tipicidade - 2020 
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No gráfico são categorizados os acidentes por tipo e é possível notar que 

o Atropelamento de Animail é o mais expressivo. Contudo,  a concessionaria 

vem realizando  intervenções, principalmente com os reforços das sinalizações 

vertical e horizontal e a utilização de PMV’s móveis, foram registrados 218 

acidentes em 2020. 

 

 

Buscando reduzir esse tipo de ocorrência, a Concessionária sugerirá em 

seu cronograma, ações educativas com os motoristas de todos os tipos de 

veículos (passeio, comercial e motociclistas), visando conscientizá-los quanto à 

manutenção preventiva do veículo, trafegar com atenção e segurança, 

respeitando a legislação de trânsito. 

 

  

Gráfico 41 - Evolução dos acidentes do tipo Atropelamento de Animal 

Gráfico 42 - Evolução mensal dos três principais tipos de acidentes de 2020 
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O gráfico acima apresenta a evolução mensal dos principais tipos de 

acidentes no ano 2020. Os três tipos de acidentes elencados a seguir, 

representam 41% do total de acidentes registrados. Sendo que Atropelamento 

de Animal representa 16%, Colisão Traseira 14% e Saída de Pista 11%. 

 

 

O gráfico apresenta a evolução mensal dos principais tipos de acidentes 

com mortos no ano de 2020. Estes dois tipos de acidentes representam 51% do 

total de acidentes com mortos registrados (47 acidentes). Colisão frontal 

representa 30% e Colisão Transversal 21%. 

As análises realizadas também levam em consideração os subtrechos 

homogêneos representados pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L 

(Apêndice B – PER). A tabela abaixo ilustra o trecho que cada letra representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 - Evolução mensal dos principais tipos de acidentes com vítimas fatais 2020 

Subtrecho Homogêneo Km inicial Km final Extensão (km) Rodovia
A 0 104,3 104,3 BR-163/MS
B 104,3 208,9 104,6 BR-163/MS
C 208,9 270,3 61,4 BR-163/MS
D 270,3 288,6 18,3 BR-163/MS
E 288,6 364,2 75,6 BR-163/MS
F 364,2 467,7 103,5 BR-163/MS
G 467,7 483,4 15,7 BR-163/MS
H 483,4 550,1 66,7 BR-163/MS
I 550,1 616,4 66,3 BR-163/MS
J 616,4 729 112,6 BR-163/MS
K 729 769,5 40,5 BR-163/MS
L 769,5 845,4 75,9 BR-163/MS

Tabela 14 - Subtrecho Homogêneos 
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Os segmentos com maiores índices de acidentes são os que estão em 

perímetros urbanos, como por exemplo Anel Viário de Campo Grande e de 

Dourados. A CCR MSVia continuará direcionando ações para estes segmentos, 

pois a turbulência do tráfego gerada pela interferência urbana é a principal causa 

dos acidentes. 

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de acidentes registrados por 

subtrecho. Os subtrechos  C e H, foram os que registraram os maiores números 

de ocorrências, 188 e 189 respectivamente. 

 

 

Os acidentes com vítimas feridas por subtrecho, se encontram ilustrados 

no gráfico logo abaixo. Os subtrechos H e J registram os maiores números de 

ocorrências. 

 

 

Gráfico 44 - Acidentes 2020 por subtrecho 

Gráfico 45 - Acidentes com vítimas feridas 2020 por subtrecho 
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O próximo gráfico apresenta o quantitativo de acidentes com mortos por 

subtrecho. Neste caso, o subtrecho B representam 19% dos acidentes com 

vítimas fatais 

 

 

O subtrecho B está localizado entre os perímetros de Itaquirai e Naviraí e 

continuará recebendo maior atenção da Concessionária. Ao longo dos último 

anos, a Concessionária vem trabalhando em ações conjuntas com a PRF afim 

de diminuir os acidentes em todos os subtrechos. 

 

8.2 Quantidade de Feridos 
 

Neste tópico serão apresentados os quantitativos de vítimas feridas que 

foram registradas durante o ano de 2020. No total, foram registradas 805 vítimas 

feridas em todo o trecho da BR-163/MS. 

 

 

Gráfico 46 - Acidentes com vítimas fatais 2020 por subtrecho 

Gráfico 47 - Vítimas feridas 2020 em evolução mensal 
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O gráfico apresenta em evolução mensal, a quantidade de vítimas feridas 

registradas no ano de 2020.  

 

 

 

No gráfico são apresentadas as quantidades de vítimas feridas por tipo 

de acidente. O tipo de acidente classificado como Tombamento de Moto, gera o 

maior número de vítimas feridas, representando 17% do total. 

Gráfico 48 - Vítimas feridas por tipo de acidente - 2020 
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Foram analisados também os registros de vítimas feridas levando em 

consideração o dia da semana que foram registrados. Nota-se que os registros 

mais recorrentes se dão aos sábados, domingos e terça-feira, representando 

50% do total, conforme observado no gráfico acima. 

Gráfico 49 - Quantidade de vítimas feridas por dia da semana - 2020 
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O gráfico apresenta os registros de vítimas feridas levando em 

consideração a causa provável que deu origem à ocorrência. Do total de vítimas 

feridas registradas, 70% pode estar relacionada com o fator humano, traduzido 

por imperícia e imprudência ao trafegar. Tais termos remetem aos fatores de 

excesso de velocidade, desrespeito às normas de trânsito e ingestão de bebida 

alcoólica associada à direção. 

Gráfico 50 - Total de vítimas feridas por causa provável - 2020 
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Na análise por subtrecho, percebe-se que os segmentos F e H 

apresentam as maiores recorrências de vítimas feridas, representando 28% do 

total registrado, conforme gráfico abaixo. 

 

 

 

8.3 Quantidade de Mortos 
 

Neste tópico serão apresentados os quantitativos de óbitos que foram 

registrados durante o ano de 2020. No total, foram registrados 47 óbitos em todo 

o trecho da BR-163/MS. 

 

 

O gráfico apresenta a evolução mensal dos registros de óbito na BR-

163/MS.  

Gráfico 51 - Vítimas feridas 2020 por subtrecho 

Gráfico 52 - Evolução mensal de óbitos em 2020 
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O gráfico apresenta os tipos de acidentes que resultaram em óbitos. A 

análise realizada para o quesito de acidentes com vítimas fatais, mostrou que o 

tipo mais recorrente é a colisão frontal. 

 

Gráfico 54 - Total de óbitos por dia da semana em 2020 

 

O gráfico apresenta os registros de óbitos por dia de semana. É de fácil 

percepção, através do gráfico, que a segunda-feira e sábado  foram os dias mais 

recorrentes, representando 47% do total de óbitos registrados.  

Gráfico 53 - Óbitos 2020 por tipo de acidente 
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O gráfico apresenta as prováveis causas que deram origem aos óbitos 

em 2020 na BR-163/MS. 

Gráfico 56 - Evolução mensal de óbitos (2020 x 2019) 

O gráfico apresenta também a evolução mensal dos registros de vítimas 

fatais ocorridas no trecho da BR-163/MS no ano de 2020. Quando comparado 

com os registros do ano de 2019, apresentou um aument0 de 15% nos registros 

de óbitos.  

Gráfico 55 - Óbitos 2020 por causa provável 
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O gráfico apresenta os registros de óbitos por subtrecho. O segmento B 

apresenta as maiores recorrências desse tipo de vítima.  

Gráfico 57 - Óbitos 2020 por subtrecho 
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8.4 Índices de Acidentes 
 

A Concessionária adota o Manual do DNIT de “Metodologia para identificação 

de segmentos críticos 2009”, documento que apresenta um conjunto de 

instruções tratadas a termo e a metodologia utilizada para elaboração dos 

estudos de identificação de segmentos rodoviários considerados como críticos. 

Todos os índices da Concessionária apresentados a partir deste tópico foram 

calculados observando o disposto neste manual e os índices de acidentes 

segmentados por quilômetros da BR-163/MS em 2020, constam no Anexo I. 

 

 

 

Neste tópico serão apresentados os índices de acidentes para o ano de 

2020, bem como o método de cálculo utilizado. 

Os índices de acidentes registrados em 2020 foram maiores do que os de 

2019, já no índice de gravidade, obtemos uma redução, evidenciando assim as 

ações efetivas que a Concessionária vem tomando junto com a ANTT. 

Figura 1029 - Manual Identificação Segmentos Críticos DNIT - 2009 
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8.4.1 Índice de Acidentes 
 

A Concessionária adota o acompanhamento de acidentes por índices. 

Neste tópico é apresentado o índice de acidente para o ano de 2020. 

 

 

Equação 2 - Índice de acidentes 

 

8.4.1.1 IA - Resultados 2020 
 

 

 

Gráfico 58 - Resumo dos índices de acidentes CCR MSVIA 

Gráfico 59 - Evolução mensal do Índice de acidentes 2020 
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A Concessionária apresentou um índice de 0,80 no período acumulado 

de 2020, quando comparado com 2019 houve aumento de 2,98%. 

8.4.2 Índice de Feridos 

Neste tópico é apresentado o índice de feridos (vítimas) para o ano de 

2020. 

8.4.2.1 IF - Resultados 2020 

A Concessionária apresentou um índice de 46,18 no período acumulado 

de 2020. 

Equação 3 - Índice de feridos 

Gráfico 60 - Índice de feridos 2020 em evolução mensal 
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8.4.3 IG - Índice de Gravidade 

Neste tópico é apresentado o índice de gravidade para o ano de 2020. 

8.4.3.1 IG - Resultados 2020 

A Concessionária apresentou um índice de 2,33, no período acumulado 

de 2020, quando comparado com mesmo período em 2019 a redução foi de 

2,32%. 

8.4.4 IM - Índice de Mortos 

Neste tópico é apresentado o índice de óbito para o ano de 2020. 

Equação 5 - Índice de mortos 

Equação 4 - Índice de gravidade 

Gráfico 61 - Índice de gravidade 2020 evolução mensal 
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8.4.4.1 IM - Resultados 2020 

A Concessionária apresentou um índice de 2,70 no período acumulado 

de 2020, quando comparado com mesmo período em 2019, houve um aumento 

de  19,99%. 

8.4.5 Im - Índice de Acidentes com Mortos 

Neste tópico é apresentado o índice de acidentes com mortos para o ano 

de 2020. 

Gráfico 62 - Índice de mortos 2020 em evolução mensal 

Equação 6 - Índice de mortalidade 
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8.4.5.1 Im - Resultados 2020 

A Concessionária apresentou um índice de 2,24 no período acumulado 

de 2020. quando comparado com mesmo período em 2019, houve um aumento 

10,33%. 

9 PONTOS CRÍTICOS 2020 

9.1 Métodos de Cálculo 

Os pontos críticos de acidentes são determinados por meio da metodologia 

utilizada pelo DNIT, para o PRA desse ano foi utilizado um novo método de 

cálculo no qual pista simples é tratada como uma única rodovia e pista dupla é 

tratado cada sentido individualmente, onde são calculados os índices separados 

por km ou segmento homogêneo e são classificados como críticos, os que 

apresentarem valores superiores obtidos à média da extensão da rodovia. 

Quando o resultado for superior a 1 (um), será considerado como crítico, mesmo 

critério para índices do número de acidentes e de gravidade. 

Gráfico 63 - Índice de mortalidade 2020 em evolução mensal 
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9.2 Vistorias 

As vistorias são realizadas por uma equipe multidisciplinar formada por 

profissionais das áreas de engenharia, conservação, interação com o cliente e 

planejamento para analisar as melhorias que podem ser realizadas em cada 

ponto. Esta equipe desenvolveu fichas e croquis para caracterizar as patologias 

observadas in loco. 

Figura 126 - Exemplo de Croqui das vistorias 

Figura 127 - Vistoria no km 680 
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9.3 Pontos Críticos 

A CCR MSVia adotou 10 pontos críticos de acidentes para 

direcionamento das ações do PRA 2021. Estes pontos foram escolhidos por 

apresentarem os dez maiores índices de acidentes e de gravidade em 2020, 

dentro do que prevê o item 4.2.9 do PER (Fichas dos pontos críticos no anexo 

VI). 

Os pontos contemplados no PRA 2021, representam uma parcela 

significativa do total de acidentes registrados em toda a BR-163/MS em 2020. 

Contudo, a maioria das ações serão desenvolvidas em todos os 845 quilômetros 

da rodovia. Destaca-se os pontos: 

Figura 128 - Exemplo das fichas das vistorias 
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Tabela 15 - Pontos Críticos PRA 2021 

9.3.1 Km 18 

O km 18, foi escolhido para acompanhamento por ser o 6º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 8 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto. 
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Figura 130 - Km 18 

Figura 129 – Ficha ponto crítico Km 18 
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Figura 131 - Km 18 

Figura 132 - Km 18 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Implantação de tachinhas com menor cadência nos bordos;

• Verificar junto a ANTT a possibilidade de instalação de tachões no eixo

da faixa continua.

• Revitalização de sinalização horizontal inclusive legendas;

• Verificar junto ao município a possibilidade de implantação de quebra-

molas nas vias de acesso, a fim de obrigar o condutor a fazer a parada

antes de cruzar a via;

• Implantação de pintura horizontal tipo zebrado nos canteiros;

Gráfico 64 - Detalhamento dos acidentes no Km 18 em 2020 
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• Implantação de placa de cruzamento de via.

• Ações educativas com Motociclistas;

• Ações de Segurança Viária (Distância Segura).

9.3.2 Km 77 

O km 77, foi escolhido para acompanhamento por ser o 5º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 7 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto: 

Figura 1030 - Localização dos acidentes no Km 18 

Figura 133 – Ficha ponto crítico km 77 
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Figura 134 - Km 77

Figura 135 - Km 77

Figura 136 - Km 77 



159 

Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Revitalização de todo sinalização horizontal no perímetro urbano;

• Reparo e revitalização de pintura de quebra-molas;

• Limpeza de sinalização vertical.

• Ações educativas com Motociclistas;

• Ações de Segurança Viária (Distância Segura).

Gráfico 65 - Detalhamento dos acidentes no Km 77 em 2020 
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Figura 137 - Localização dos acidentes no Km 77 

9.3.3 Km 208 

O km 208, foi escolhido para acompanhamento por ser o 4º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 7 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto 

Figura 138 – Ficha ponto crítico km 208 
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Figura 139 - Km 208 

Figura 140 - Km 208 

Figura 141 - Km 208 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Revitalização de todo sinalização horizontal no perímetro urbano;

• Reparo e revitalização de pintura de quebra-molas;

• Limpeza de sinalização vertical.

• Ações de Segurança Viária (Distância Segura);

• Ações Educativas com Pedestres.

Gráfico 66 - Detalhamento dos acidentes no Km 208 em 2020 
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Figura 142 - Localização dos acidentes no Km 208 

9.3.4 Km 248 

O km 248, foi escolhido para acompanhamento por ser o 8º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 7 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto 

Figura 143 - Ficha ponto crítico km 248 
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Figura 144 - km 248 

Figura 145 - km 248 

Figura 146 - km 248 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Diminuição da cadência das plaquetas a fim de aumentar a retro

refletância do local e melhora na iluminação;

• Revitalização de sinalização horizontal;

• Pintura de meio fio com tinta branca e com microesfera a fim de aumento

do retro refletância e visualização do usuário;

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local.

Gráfico 67 - Detalhamento dos acidentes no Km 248 em 2020 
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Figura 147 - Localização dos acidentes no km 248

9.3.5 Km 294 

O km 294, foi escolhido para acompanhamento por ser o 7º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 7 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto. 

Figura 148 - Ficha ponto crítico km 294 
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Figura 149 - km 294 

Figura 150 - km 294 

Figura 151 - km 294 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Estamos estudando maneira de impedir que os animais venham a

fazer a travessia nesse ponto, inicialmente estamos pensando em

instalação de tela abaixo da defensa. Buscaremos junto ao meio

ambiente maneiras que possam nos ajudar a minimizar os eventos.

• Revitalização de sinalização horizontal e reposição de tachas.

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local.

Gráfico 68 - Detalhamento dos acidentes no km 294 em 2020 
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Figura 152 - Localização dos acidentes no km 294 

9.3.6 Km 484 

O km 484, foi escolhido para acompanhamento por ser o 3º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 18 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto. 

Figura 153 - Ficha ponto crítico km 484
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Figura 154 - km 484 

Figura 155 - km 484 

Figura 156 - km 484 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Revitalização de toda sinalização horizontal do local;

• Reposição de tachas e tachões;

• Limpeza de sinalização vertical;

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local;

• Ações Coercitivas com a PRF;

• Mensagens educativas em PMV móvel;

• Ações de Segurança Viária (Distância Segura).

Gráfico 69 - Detalhamento dos acidentes no km 484 em 2020 
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Figura 157 - Localização dos acidentes no km 484 

9.3.7 Km 485 

O km 485, foi escolhido para acompanhamento por ser o 1º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 26 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto. 

Figura 158 - Ficha ponto crítico km 485
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Figura 159 - km 485 

Figura 160 - km 485 

Figura 161 - km 485 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Revitalização de toda sinalização horizontal do local;

• Reposição de tachas e tachões;

• Limpeza de sinalização vertical.

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local;

• Ações Coercitivas com a PRF;

• Mensagens educativas em PMV móvel;

• Ações de Segurança Viária (Distância Segura).

Gráfico 70 - Detalhamento dos acidentes no km 485 em 2020 
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Figura 162 - Localização dos acidentes no km 485 

9.3.8 Km 490 

O km 490, foi escolhido para acompanhamento por ser o 10º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 13 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto 

Figura 163 - Ficha ponto crítico km 490
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Figura 164 - km 490 

Figura 165 - km 490 

Figura 166 - km 490 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Revitalização de toda sinalização horizontal do local;

• Reposição de tachas e tachões;

• Limpeza de sinalização vertical.

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local;

• Mensagens educativas em PMV móvel.

Gráfico 71 - Detalhamento dos acidentes no km 490 em 2020 
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Figura 167 - Localização dos acidentes no km 485 

9.3.9 Km 680 

O km 680, foi escolhido para acompanhamento por ser o 2º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 13 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto. 

Figura 168 - Ficha ponto crítico km 680 
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Figura 169 - km 680 

Figura 171 - km 680 

Figura 170 - km 680 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Será realizado implantação de placa educativa indicando

''FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE'';

• No canteiro central será implantado placa de advertência indicando

''ATENÇÃO AO CRUZAR A RODOVIA";

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local;

• Ações Coercitivas com a PRF;

• Mensagens educativas em PMV móvel;

• Ações de Segurança Viária (Distância Segura).

Gráfico 72 - Detalhamento dos acidentes no km 680 em 2020 
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Figura 172 - Localização dos acidentes no km 680 

9.3.10 Km 728 

O km 728, foi escolhido para acompanhamento por ser o 9º ponto mais 

crítico de acidentes de toda a BR-163/MS, sendo que durante o ano de 2020 

foram registrados 5 acidentes. Abaixo, seguem as características deste ponto. 

Figura 173 - Ficha ponto crítico km 728 
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Figura 176 - km 728 

Figura 174 - km 728 

Figura 175 - km 728 
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Para este ponto, estão previstas as seguintes ações: 

• Será realizado implantação de Sinalização vertical indicando

"MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA";

• Prolongamento do canteiro com meio fio localizado na pista sul na altura

do km 727+800.

• Manutenção de Ponto 2 de viatura no local;

• Ações Coercitivas com a PRF;

• Ações de Segurança Viária.

Gráfico 73 - Detalhamento dos acidentes no km 728 em 2020 
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Figura 177 - Localização dos acidentes no km 728 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar à ANTT em mais um 

ano, o compromisso da CCR MSVia com o Programa de Redução dos Acidentes 

– PRA, que é determinado no item 4.2.9 do PER – Programa de Exploração

Rodoviária – das concessões que pertencem ao 3º Lote de Desestatização e

Concessão do Governo Federal.

Nota-se que as diversas intervenções realizadas pela concessionária em 

conjunto com a ANTT, têm produzido um resultado representativo desde o iníco 

da concessão da CCR MSVia, que se deu em abril/14. 

Vale destacar que o volume de mortes vem obtendo uma redução 

significativa em relação a 2013, cujo período sem concessão. Ao longo desses 

primeiros anos de concessão, mas ainda há um conjunto de ações, 

especialmente as coercitivas, que requerem um efetivo envolvimento dos órgãos 

de fiscalização para melhorar o comportamento do usuário. 

Vale ressaltar que em julho de 2019, foi criado um plano de ação para 

impactar diretamente no número de acidentes, gravidade e vítimas fatais. Foram 

realizadas micro ações diariamente ao longo da rodovia, em pontos que 

apresentam algum risco, seja em horários específicos, tipos de veículos, postos 

de serviços, comunidades lindeiras, entre outros, no qual impactou diretamente 

na redução no índice de acidentes. No ano de 2020 com impacto da Pandemia 

do Novo Coranavirus, essas ações por questão de medidas de segurança dos 

Gráfico 74 - Redução de Óbitos nos últimos anos 
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colaboradores e usuários, foi imterrompido, abaixo um comparativo das ações 

em relação ao ano anterior. 

Tabela 16 - Comparativo das ações de segurança viária 2020 x 2019

Mesmo com as diversas transformações já realizadas, incluindo as obras 

de duplicação, restauração, conservação, eliminação de pontos críticos, 

implantação de toda a estrutura de operação e realização de campanhas 

educativas, nota-se que a condução perigosa ao volante, ainda contribui 

sobremaneira para a formação de acidentes, e consequentemente, as 

gravidades. 

Ao longo dos meses, serão reunidas todas as informações do resultado 

das ações e os índices estatísticos, para que sejam adotadas novas frentes de 

trabalho, de acordo com o sucesso ou insucesso de cada um dos temas que 

foram propostos. 

O objetivo é reduzir os índices de acidentes e de mortalidade da BR-

163/MS. 
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