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INTR
RODUÇÃO
Este texto tem como objettivo explana
ar sobre o desenvolvim
mento e apllicação de novas
ologias emprregadas na fiscalização
f
a
automática de
d trânsito no
o município de São Paulo. Os
tecno
equip
pamentos de
e fiscalizaçã
ão estão asssociados aos
a
chamados Sistemass Inteligente
es de
Transsportes (SIT)), ou a consa
agrada sigla em Inglês, ITS (Intelligent Transportt System) e tratam
t
do asspecto de segurança, dire
etamente vin
nculado aos meios de fiscalização.
Trata
a-se, portanto
o, de um estudo sobre o uso de inov
vações tecno
ológicas, senndo que a principal
inova
ação está baseada
b
no emprego d
do sistema de
d Leitor Automático
A
dde Placas – LAP
(utilizzando a tecn
nologia OCR - do Inglês Optical Charracters Reco
ognize), o quual possibilito
ou um
novo conceito na fiscalização de trânsito n
na cidade de
e São Paulo.
aborado no âmbito
â
da Ge
erência de Tecnologia
T
e Gestão de IInformação – GTI,
O trabalho foi ela
nção pesquis
sar novas te
ecnologias de
d controle dos veículoos no sistem
ma de
que ttem por fun
trânsito para intro
oduzi-las na gestão
g
do trâ
ânsito.
dos objetivo
os complementares desste trabalho é apresenttar as estraatégias de gestão
g
Um d
imple
ementadas na cidade, us
sando os com
mponentes LAP,
L
a fim de
e diminuir o nnúmero de mortes
m
no trâ
ânsito e reduzir os cong
gestionamen
ntos da cidad
de. A CET adota
a
esses equipamenttos há
algun
ns anos.
Serão
o apresentad
dos ainda as
spectos da e
empregabilidade desta fe
erramenta paara a obtenç
ção de
dados que possa
am apoiar as atividades o
operacionais que vem se
endo desenvoolvidas pelo corpo
panhia de En
ngenharia de
o e que poddem ser obtidas a
técnicco da Comp
e Tráfego de São Paulo
partirr desta tecno
ologia.
Siste
emas Inteligentes de Tra
ansportes
A proc
cura de instru
umentos que pudessem pro
over condiçõees de desloca
amento
com conforto
c
e qua lidade levou o homem à inv
venção da rodda. Desde entã
ão não
tem po
oupado esforçços em se aprrimorar neste deslocamento
d
o.

O que
e são Sistem
mas Inteligentes de Transsportes?
A Sig
gla em Português SIT, é oriunda da ssemelhante no Inglês IT
TS, para “Inteelligent Trans
sports
Syste
ems”. Para entender melhor
m
o que
e vem a se
er esta emb
blemática deefinição, e assim
estab
belecer as re
elações adeq
quadas de a
acordo com as necessidades de fisccalização inicia-se
com cconceituaçõe
es derivadas
s da etimolog
gia destas pa
alavras.

Trans
sporte - é o deslocamen
nto de pesso
oas e mercad
dorias de um
m local para ooutro, feito attravés
de veículos, aerronaves, em
mbarcações, ou equipam
mentos de movimentaçã
m
ão. O camp
po de
enta diversos
s aspectos: e
eles podem ser divididos
s em infraesttrutura, veículos e
transporte aprese
ações comerrciais. Fonte : (internet- tran sporte e logísttica)
opera
Segu
undo o Código de Trân
nsito Brasilleiro (CTB),, art.nº1º,§ 1º "Consideera-se
trâns
sito a utiliza
ação das via
as por pesso
oas, veículos
s e animais,, isolados ouu em
grupo
os, conduzid
dos ou não, para fins d
de circulação
o, parada, estacionamen
e
nto e
opera
ação de carg
ga e descarg
ga”.
Em b
busca da am
mplitude de aplicação d os referidos
s sistemas entende
e
– see que esta última
definiição seria a mais adequ
uada, uma vvez que con
nsidera aspe
ectos estrutuurais. A discussão
citada
a diz respeito
o a uma certta confusão entre os term
mos trânsito
o e tráfego, e como vimos, as
interp
pretações pa
ara os termo
os utilizadoss divergem em
e sua essê
ência, não ssão consens
so. No
entan
nto, entende
e- se que este
e
debate
e é parte in
nerente aos aspectos eevolutivos destes
d
sistem
mas. Se nã
ão houvesse
e estas divvergências e debates, possivelmennte não teríamos
chega
ado tão longe na noss
sa capacidad
de de contrrolar os mov
vimentos dee forma seg
gura e
qualifficada.
Inteliigência: parrece-nos intteressante a
analisar as definições apresentadas
a
s pela Wikipédia.
Existe
em dois "con
nsensos" de definição de
e inteligência
a. O primeiro, de "Intelligeence: Known
ns and
Unkn
nowns", um relatório de
e uma força
a-tarefa cong
gregada pela Associaçãão American
na de
Psico
ologia em 1995:
d
na h
habilidade de
e entender id
déias comple
lexas,
"Os indivíduos diferem
s adaptar com eficáccia ao amb
biente, de aprender
a
coom a
de se
expe
eriência, de se engajarr nas vária
as formas de
d raciocínioo, de
supe
erar obstácu
ulos mediantte pensame
ento. Embora
a tais difereenças
indivviduais poss
sam ser su
ubstanciais, nunca são
o completam
mente
conssistentes: o desempenh
ho intelectua
al de uma dada
d
pessoaa vai
varia
ar em ocasiõ
ões distintass, em domín
nios distintos
s, a se julgaar por
critérrios distintos
s. Os conce
eitos de 'intteligência' são tentativaas de
aclarrar e organiz
zar este conju
unto complexo de fenôm
menos."
Uma segunda de
efinição de in
nteligência vvem de "Maiinstream Science on Inteelligence", que
q foi
nada por 52 pesquisadore
p
es em intelig
gência, em 19
994:
assin
"uma
a capacidad
de mental b
bastante gera
ral que, entrre outras cooisas,
envo
olve a habillidade de ra
raciocinar, planejar,
p
resolver probleemas,
penssar de forma
a abstrata, ccompreenderr idéias com
mplexas, apreender
rápid
do e aprende
er com a exp
periência. Nã
ão é uma me
era aprendizaagem
literá
ária, uma ha
abilidade estrritamente ac
cadêmica ou
u um talento para
sair-se bem em provas.
p
Ao ccontrário diss
so, o conceito
o se refere a uma
acidade mais
s ampla e m
mais profunda
a de compre
eensão do m
mundo
capa
à sua
a volta - 'peg
gar no ar', 'pe
egar' o sentid
do das coisa
as ou 'percebber'."
Siste
ema: recorreremos novam
mente a defi nições public
cadas na Wikipédia.
do grego σ
σύστημα) é um conjuntto de elemeentos
Um sistema (d
mente, de modo a formar
f
um todo
interrconectados harmonicam
orga
anizado. É uma
u
definiçã
ão que acontece em várias
v
discipplinas,
como
o biologia, medicina,
m
info
ormática, adm
ministração. Vindo do greego o
termo "sistema" significa "co
ombinar", "ajustar", "form
mar um conjuunto".
Todo
o sistema possui
p
um objetivo, em
mbora às vezes
v
seja difícil

identtificá-lo - po
or exemplo, quando nã
ão conseguimos visualizzar o
meio
o ambiente em
e que está iinserido.
Um ssistema conssiste de comp
ponentes, en
ntidades, parrtes ou eleme
entos - emboora também
possa
am ser vistoss como subs
sistemas - e a
as relações entre
e
eles. A integração entre tais
comp
ponentes pod
de se dar por fluxo de infformações, matéria,
m
enerrgia.
A evo
olução dos sistemas de
e fiscalizaçã
ão
A freq
quência de ocorrência
o
de
e acidentes e a sua gravidade está in
ntimamente rrelacionada com
c
a
veloccidade. O co
ontrole de velocidade
v
fo
oi uma das primeiras necessidadess surgidas com
c
o
adven
nto do auto
omóvel, e to
ornou-se um
ma dificuldad
de medir a velocidade dos veículo
os por
agenttes de trânsito.
Os p
primeiros equipamentos
s que surg
giram para o controle
e do trafeggo urbano foram
desen
ar a velocid
p
eq
quipamentoss de fiscalização
nvolvidos para fiscaliza
dade. Os primeiros
eletrô
ônica foram os
o radares.
O terrmo “radar” deriva
d
da sigla em inglêss “Radio Dete
ection And Ranging”.
R
O primeiro Rad
dar foi
consttruído em 19
904, por C. Hülsmeyer na Alemanh
ha, sem prec
cisão e utiliddade prática. Em
1934, Pierre Da
avid, revisan
ndo teoria e
eletromagnéttica, encontrrou o estuddo realizado
o pelo
ão e iniciou então, expe
eriências parra o desenvo
olvimento de
e um sistemaa de detecçã
ão por
alemã
ondas de rádio em
e alta frequ
uência, eficie
ente para a localização de aviões. S
Simultaneam
mente,
M
Ponte, consegu iram criar um dispositivo
o de detecçção que func
cionou
Henrii Gutton e Maurice
com g
grande preciisão.
Em 1
1935, foi insstalado o primeiro siste
ema de radiotelemetria no navio N
Normandie com
c
o
objetiivo de localiizar e preve
enir a aproxi mação de obstáculos.
o
No
N início daa Segunda Guerra
G
Mund
dial, Watson
n Watt melho
orou e dese
envolveu novas tecnolog
gias, utilizanndo o sistem
ma de
telem
metria fixa e rotatória.
r
Um d
dos primeiros radares projetado parra fiscalizar velocidade de
d veículos foi construíd
do em
1947 e foi utilizad
do pela políc
cia de Conne
ecticut para fiscalizar a Route
R
2 em Glastonbury
y. Este
pamento era baseado na tecnologia d
de válvulas e operava na
a frequência dde 2,455 GH
Hz.
equip
Inicia
almente, os radares utilizavam
u
a
apenas ond
das eletrom
magnéticas no espectrro de
radioffrequência e micro-onda
as. Na déca
ada de 1990
0, surgiram os radares a laser, tam
mbém
conhe
ecidos como
o “Ladar” (L
Laser Detecction And Ranging)
R
ou “Lidar” (Ligght Detection
n and
Rang
ging) que, normalmente
n
e, utilizam a banda su
uperior do infravermelhoo (uma faix
xa de
frequência para ondas
o
eletrom
magnéticas)..
ora o termo “radar” fosse
e originalmen
nar equipameentos que uttilizem
Embo
nte utilizado para design
senso
or que emite
e ondas eletromagnética
as (rádio, mic
cro-ondas ou
u luz), o term
mo acabou sendo
s
generalizado parra designar também eq
quipamentos de fiscaliza
ação de vellocidade que
e não
em ondas ele
etromagnétic
cas como teccnologia para
a detecção de
d velocidadee.
utilize
Na A
Austrália em 1990 e Lon
ndres em 19
992 foram re
ealizadas experiências bbem sucedidas de
contrrole de veloccidade utiliza
ando equipam
mentos com
m câmeras, com
c
reduçãoo de 30 a 40
0% no
ero de mortos em acidentes de trânsiito no primeiro ano do pro
ograma.
núme
Na cidade de Sã
ão Paulo, a fiscalização de velocidade teve início em 1997,, com reduç
ção de
f
(1996//1998). O im
mpacto da fis
scalização nno comportam
mento
31% no número de vítimas fatais
oi muito positivo: na Marrginal Pinheiros, km 12,5
5 (sentido Intterlagos – Castelo
dos ccondutores fo
Brancco), o númerro de infratorres caiu de 5
50% em 1997
7 para 3% em
m 1998.

Assim
m os sistema
as inteligente
es de transpo
ortes auxiliam
m a gestão do
d trânsito e sua organiz
zação,
segun
ndo certas normas
n
as qu
uais objetiva m condições
s mínimas de
e fluidez, dessempenho, com
c
a
máxim
ma segurança. Observa
ados estes a
aspectos a CET vem desenvolvenddo nestes últimos
anos medidas que visam max
ximizar a seg
gurança dos usuários de seus sistem
mas de tráfego.
GNÓSTICO, PROPOSIÇÕ
ÕES E RESU
DIAG
ULTADOS
Os as
spectos de segurança
Procu
urando reduzzir ainda ma
ais os índicess de acidenttes já alcançados com m
medidas histó
óricas,
tais ccomo:





a obrigato
oriedade do uso do cinto
o de segurança,
a implanttação de equ
uipamentos p
para a fiscaliz
zação de velocidade em meios urban
nos,
a reformu
ulação do Có
ódigo de Trân
nsito Brasileiro, e
o controle
e dos índices
s de alcoolem
mia em moto
oristas,

ET por meio de seus de
epartamentoss de projetos e desenvo
olvimento dee tecnologias
s vem
a CE
imple
ementando esforços
e
para
a alcançar índ
bertura por ra
adares cada vez melhore
es.
dices de cob
Toda
a esta coberrtura não po
ossibilitaria, n
no entanto, os resultado
os esperadoos, se não viesse
v
mpanhada de
e sistemas automáticos i nteligentes e de um plan
nejamento eeficaz. As me
edidas
acom
não foram feitass de forma desorganiza
ada e busc
cavam, sim, uma melhoor cobertura
a e a
antação priorritária em loc
cais críticos.
impla
Uma das primeirras medidas tomadas fo i a da reduç
ção das velo
ocidades reggulamentada
as nos
edores de ônibus, baixa
ando para 5
50 km/h a velocidade
v
máxima
m
perrmitida nas faixas
corre
exclu
usivas e mantendo-a em 60 km/h nass demais faix
xas.
Foram
m iniciadas ações operracionais de
e fiscalização da invasã
ão das faixaas exclusiva
as por
veícu
ulos não auttorizados. Na
as paradas e travessias
s de maior incidência d e conflitos, foram
realizzadas ativida
ades de orien
ntação aos p
pedestres, alé
ém da fiscalização de inffrações de trrânsito
que incidissem sobre a se
egurança do
os corredore
es. Também
m foi adotaado o contrrole e
ônica da velocidade nass faixas exc
clusivas, atra
avés da utilizzação de ra
adares
fiscalização eletrô
estátiicos em múlttiplos pontos
s em dias e h
horários alterrnados.
O exxcesso de ve
elocidade tem
m influência direta sobre
e a freqüênc
cia e, princippalmente, so
obre a
dade dos accidentes de trânsito. O essforço em co
ontrolar a velocidade é uuma das iniciativas
gravid
mais importantess e eficazes para a melh
horia da segurança no trrânsito. Paraa concretizarr esse
o
mediidas, foi de
esenvolvido um efetivo sistema dee fiscalizaçã
ão da
contrrole, entre outras
veloccidade.
Os se
erviços de de
etecção e re
egistro das in
nfrações por excesso de velocidade ssão realizado
os por
prestadores de serviço contra
atados atravvés de licitaç
ções. Estas empresas
e
traabalham con
nforme
belecido em contrato, po
or meio de O
Ordens de Serviço
S
que indicam o loocal, o período de
estab
opera
ação, a velocidade a ser fiscalizada e todos os parâmetros necessárioss à elaboraç
ção do
auto de infração de trânsito. A escolha a
adequada do
os locais e horários de fiscalização é um
ximizar os e
efeitos desejados. Praticamente todoo o sistema viário
fator importante para se max
berto pela fiiscalização, com 520 pontos
p
cada
astrados parra recebere
em os
estruttural é cob
equip
pamentos de
e fiscalização
o de velocida
ade.
Junta
amente com estes proces
ssos voltado
os à segurança dos deslo
ocamentos, ssão desenvo
olvidas
estrattégias que buscam me
elhorar a qu
ualidade des
stes desloca
amentos, taiis como me
edidas
restrittivas à circullação de veíc
culos em detterminados horários
h
e regiões.

A aplicação da legislação de
e Trânsito e
em São Pau
ulo é conside
erada como um esforço
o para
n trânsito e melhorar a qualidade
q
de deslocamenntos.
reduzzir o número de mortos no
As açções mais im
mportantes de gestão do
o sistema viá
ário aplicadas
s para se atiingir a reduç
ção de
acide
entes fatais e melhorias dos
d deslocam
mentos estão listadas a seguir:
s
1–C
Controle do limite de velocidade.
2–R
Restrição de tráfego
t
nas horas
h
de pico
o (rodízio).
3–R
Restrição ao tráfego
t
de ca
aminhões (Z
ZMRC).
4–C
Controle de velocidade do
os ônibus no
os corredores
s.
5- C
Controle de in
nvasão de fa
aixas.
6 – Fiscalização
o à transgre
essão de ssinalização de
melho).
(verm
7–C
Controle de estacionamen
e
ntos.
8–R
Restrições ao
o tráfego de ônibus
ô
fretad
dos (ZMRF).

parada
a

obrigatórria em semá
áforos

Restrição de circulaçã
ão: foram apllicadas em cerca
c
de 100 km2 do sisteema viário.

emas de Fisc
calização Automática d
de Tráfego, utilizados em São Paul o:
Siste
1.

"C
Câmeras com
m detectoress e Sistemas
s de Leitura Automática
A
dde Placas – LAP".
L
Aplicação: excesso
A
e
de vvelocidade, rodízio de veículos, cam
minhões e ônibus,
fa
aixas de rolamento com rrestrição.

2.

Radares com
R
m uso de ““Pulsos de Luz” (LASE
ER) ou “Em
missão de Ondas
O
C
Continuas”
(E
Efeito Dopple
er).
A
Aplicação:
ex
xcesso de ve
elocidade.

3.

Fiscalizações
F
s à transgresssão da indicação sema
afórica e invaasão de faix
xas de
pedestres (Ca
aetano).
A
Aplicação:
transgressão a luz vermellha.

O L
LAP torna o equipame
ento de fisccalização multifuncional (possibilita vários tipo
os de
fiscalização ao mesmo tempo
o).
meras Fixas com
c
detectores e Leitore
es Automátic
cos de Placa
as – LPRs" ddesempenha
am um
"Câm
papel importante no funciona
amento deste
es sistemas automáticos, porque, poor exemplo, se
s um
ulo violou sim
multaneamen
nte o rodízio
o e os limites
s de velocida
ade, o motorrista será au
utuado
veícu
para cada violaçã
ão.
em tipos differentes de "Câmeras c
com detecto
ores e Leitorres Automátticos de Pla
acas –
Existe
LAP"", entre os quais
q
podemo
os citar:




"Radaress Fixos": rada
ares que são
o colocados em
e vias arterriais e trânsitto rápido.
“Radaress Estáticos”: radares qu
ue são colocados em vias
v
que nãão necessita
am de
fiscalizaçção contínua..
"Lombada
as Eletrônica
as": radares colocados em vias secundárias.

A CE
ET designa como
c
“Fixos”, em conform
midade com Portaria do INMETRO 1115/98, os ra
adares
que ssão localizad
dos em pontos definitivo
os e não sofrem variaçã
ão de posicioonamento de sua
infrae
estrutura. De
esta forma, os “Estático s” são radares com pon
ntos previam
mente localiz
zados,
mas, podem sofre
er mudança de sua infrae
estrutura ope
eracional (eq
quipamentos/
s/rodízio).
aspectos do
o controle de
d trânsito
Dos a
A apllicação LAP também esttá presente em sistemas
s de controle
e de restriçãão à circulaç
ção de
camin
nhões como
o os relacion
nados às Zo nas de Máx
xima Restriçã
ão de Circullação – ZMR
RC. O
sistem
ma lê a placa
a dos caminhões que accessam a áre
ea restrita, co
onsultando a seguir um banco
de d
dados onde estão relac
cionados oss veículos autorizados
a
(betoneiras, por exemp
plo) e
ndo, ou não a emissão do Auto de Im
mposição de Infração.
emitin
Outro
o ferramenta
al importante
e para a ge
estão do trá
áfego, que vem
v
sendo desenvolvido nos
último
os anos, esttá ligado à le
eitura de pla
acas associadas aos radares. Trata-sse de um sis
stema
que p
possibilita a identificação
i
do destino d
do usuário e a velocidade com a quaal se desloca
a. Este
sistem
ma será sub
bordinado ao
os sistemas de fiscalização e consistirá num suubproduto destes.
Assim
m, mais dado
os poderão ser geradoss, e associad
dos aos que são produzzidos pelos Postos
P
Avançados de Campos
C
– PAC’s,
P
pelo Sistema de CFTV, e pelos
p
Semáfforos Intelige
entes.
e ferramenta
a importante para a gestã
ão do tráfego
o.
poderão tornar-se

A ferrramenta LAP
P foi desenv
volvida ao lon
ngo do ano de 2005 porr meio de um
ma ação inte
egrada
entre
e o poder pú
úblico e a in
niciativa priva
ada. Foram abertos Terrmos de Coooperação Té
écnica
p
q
que diversas empresas desenvolvess
d
sem o produ
uto em
com inscrição pública e que permitiram
um Termo de
e Referência
a que serviu de balizador para
condiições reais. Ao final, foi elaborado u
as liccitações subsseqüentes.
Licita
ações pública
as: o Municíp
pio de São P
Paulo executo
ou 3 ofertas públicas em 2007-2008:
• "Radar Fixo": 17
75 equipame
entos.
mentos.
• “Radar Estático””: 13 equipam
mbadas Elettrônicas": 153
3 equipamen
ntos.
• "Lom
• "Radar Fixo": 60
0 equipamen
ntos (fiscaliza
ação de cam
minhão / ZMR
RC).
mento total para
p
4 anos contratados:: cerca de 13
30 milhões de Reais.
Orçam
CONCLUSÕES
ontrolar a ve
elocidade é u
uma das inic
ciativas mais importantess e eficientes
s para
O esfforço para co
a me
elhoria da se
egurança no
o trânsito e redução de
e acidentes fatais. Para materializar este
contrrole, entre outras medidas, foi dese
envolvido um
m sistema de controle dde fiscalização da
viços de fisccalização e de registro das infraçõees de excesso de
veloccidade eficiente. Os serv
veloccidade são re
ealizados através de conttratos de pre
estação de serviços.
A esccolha adequ
uada dos loc
cais, o cerco
o as possíve
eis rotas de fuga próxim
mas e horários de
aplica
ação da fisscalização, de
d forma a não inviab
bilizar abasttecimento e recebimento de
mercadorias, por exemplo, são fatoress importante
es. Praticam
mente todo o sistema viário
a
52
20 pontos reg
gistrados no cadastro.
estruttural é coberrto por esta aplicação:
A otim
mização do uso do sisttema viário é necessária
a para reduz
zir o congesstionamento.. Para
tanto, é preciso distribuir
d
as viagens
v
em rrotas e/ou ho
orários, que ainda
a
apreseentem capac
cidade
onível. Nesse sentido, são
s
necessá
ários novos estudos de
e tráfego quue identifiqu
uem e
dispo
avalie
em a utilizaçção das vias de forma a p
preservar áre
eas residenciais e evitar o esgotamen
nto da
capaccidade viária
a.
A gestão da dem
manda atravé
és de medid
das de restrrição é necessária para controlar via
agens
o já vem se
endo feito po
or meio da operação horário
h
de pico
p
(rodízio de veículos
s), do
como
contrrole da circulação de ca
aminhões co mo estipulad
do para a Zona Máximaa de Restrição de
us fretados como
c
estipulaado para ZM
MRF.
Camiinhões – ZMRC e controle da circulaçção de ônibu
Os rradares têm a capacida
ade de cole
etar informações de trá
áfego, tais ccomo, veloc
cidade
ntânea, com
mprimento do
os veículos e o cálculo
o de tempo de ocupaçção da via. Estas
instan
inform
mações aba
astecem um
m banco de dados em
m uma das centrais daa CET, ond
de as
inform
mações são
o processada
as e os re
esultados ob
btidos podem
m ser usadoos no auxillio do
plane
ejamento viário da cidade
e de São Pau
ulo.
Nova
as soluções podem
p
ser avaliadas
a
ed
devem ser te
estadas para o controle dde acesso a áreas
já sa
aturadas, e podem resu
ultar em resstrições aos veículos (co
onsiderandoo, por exemplo: o
núme
ero de ocup
pantes dos veículos), e
entre outras
s alternativa
as viáveis ppara a cidade. É
necesssário investir cada dia mais em Siistemas Inte
eligentes de Trânsito, inccorporando novas
tecno
ologias à gesstão do tráfeg
go.
A CE
ET acompan
nha as inova
ações tecno
ológicas, que
e frequentem
mente são aapresentadas
s pelo
mercado e que podem
p
colab
borar no dessempenho das
d suas fun
nções de geestora do tra
ansito.
Além disso, seu corpo
c
técnico está consttantemente contribuindo
c
com sugesttões a fabrica
antes,

elabo
orando estud
dos e auxiliando no dese
envolvimento
o de equipam
mentos novoos que prete
endem
melho
orar a qualid
dade do deslo
ocamento no
o trânsito em
m toda a cidad
de.
A fisccalização tem
m sempre o objetivo de m
melhorar o comportamen
c
nto dos motooristas em re
elação
às re
egras determ
minadas pela
a legislação em vigor e,
e particularm
mente, no q ue diz respeito à
veloccidade, para reduzir o número
n
e a gravidade dos acidenttes e agir ppara atingir estes
objetiivos com successo.
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