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1) Da ineficiência dos dispositivos de proteção: Barreiras New-jersey 
 

As barreiras de proteção são projetadas para conter o veículo 

dentro da pista de rolamento. Existem os tipos flexíveis, 

rígidas e semi-rígidas. 
 

Segundo Lima (2006), as disposições normativas relativas às 

defensas rígidas estabelecem como critérios a respeitar a 

garantia de contenção de um veículo de 12 toneladas, circulando 

a uma velocidade de 70 km/h e incidindo com um ângulo de 20º. 

Com estes dados não é de se esperar uma eficácia adequada já 

que, legalmente, podem circular em Rodovias Federais Brasileiras 

veículos pesados com mais de 25 toneladas e velocidades de até 

110 Km/h. A energia cinética aumenta linearmente com a massa; no 

entanto, relativamente à velocidade e ângulo de colisão esse 

aumento é quadrático. Isto revela a enorme importância da 

análise da massa, velocidades e ângulo de colisão. Na adoção dos 

valores para estes parâmetros, deve-se levar em conta a 

importância da estrada, a sua localização, o tráfego 

predominante e também a probabilidade de ocorrência de 

determinado tipo de acidente e sua gravidade. 
 

Na simulação mostrada abaixo, a Pickup (correspondente a D20 no 

Brasil), mesmo vazia, passa com as duas rodas para o outro lado 

da Barreira New-Jersey. 
 

 
Figura 1 – Simulação para um utilitário tipo Pickup.(Lima,2006) 

Um aspecto importante é a altura média da Barreira New-Jersey 



 

Núcleo de Análise Geo-Ambiental 

 

ONG Programa de Educação Ambiental 
 

 

3 

que varia de 60 a 85 centímetros. A altura da roda de um 

caminhão pesado pode chegar a 1,25 metros. A Figura 14 mostra 

que esta diferença também é importante, pois quanto mais alta a 

roda maior a possibilidade do caminhão perder o equilíbrio 

devido ao deslocamento do seu centro de gravidade. Além da 

altura da roda, carga, velocidade e ângulo de colisão se somam 

numa combinação altamente perigosa para as nossas rodovias. 

 

 
 

Figura 2 – Altura da Roda do Caminhão e Barreira New-jersey. 

 

A sequencia de Figuras abaixo mostram a ineficiência das 

Barreiras rígidas (New-jersey, Ontário, General Motors, F, RTA, 

RTB, VFB ou SSCB) para conter os veículos pesados. 

 

Neste exemplo encontrado no site da Globo.com um carro colidiu 

contra um caminhão que carregava refrigerantes em uma estrada em 

Addison, subúrbio de Dallas (Texas, EUA), e fez com que o 

veículo mais pesado praticamente levantasse vôo. O motorista do 

caminhão perdeu o controle do veículo, que passou por cima da 

mureta divisória - tipo rígida - e acabou tombando na outra 

pista. De acordo com afiliada da TV Fox, ninguém ficou ferido 

com gravidade. Veja a cena dinâmica em: 
  

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/06/01/acidente-espetacular-envolve-carros-caminhao-

em-suburbio-de-dallas-916754977.asp 
 

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/06/01/acidente-espetacular-envolve-carros-caminhao-em-suburbio-de-dallas-916754977.asp
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/06/01/acidente-espetacular-envolve-carros-caminhao-em-suburbio-de-dallas-916754977.asp
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Figura 3 – Sequência de Imagens do acidente com caminhão de 

refrigerantes no Texas – Estados Unidos.(GLOBO, 2010) 
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Uma carreta capotou no dia 26/07/2010 na Rodovia Cônego Domênico 

Rangoni, Guarujá (SP). O motorista bateu na mureta de proteção, 

capotando o veículo, sendo a cabine projetada para o outro lado 

da rodovia, derramando óleo na pista. Veja a cena dinâmica em: 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/07/carreta-capota-e-

interdita-rodovia-no-guaruja.html  

 
Figura 4 – Acidente com carreta em rodovia paulista. (globo.com) 

 

A BR440 foi projetada para iniciar na altura do Km 792. Como se 

fosse um presságio, este acidente ocorreu no Km 794, ou seja, 

aproximadamente 2 km da Represa de São Pedro. A possibilidade de 

acontecer este tipo de acidente na última curva da BR440 

(sentido Centro-BR040), que passa a apenas 12 metros da lâmina 

d’água, inviabilizará as formas de vida aquática e quaisquer 

usos ambientais daquele manancial de água Classe Especial. 

 
 

Figura 4.1 – Acidente na BR040 km 794, Juiz de Fora (MG). 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/07/carreta-capota-e-interdita-rodovia-no-guaruja.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/07/carreta-capota-e-interdita-rodovia-no-guaruja.html
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2) Da falta de manutenção destes dispositivos  

 

Outro aspecto preocupante é a falta de manutenção destes 

sistemas pelos órgãos responsáveis. No exemplo mostrado 

abaixo, temos uma barreira quebrada na BR040 na altura do Km 

44, na primeira curva após o segundo pedágio, sentido Rio – 

Juiz de Fora. 

 

 
 

Figura 5 – New-jersey quebrada no Km 44 da BR040. (Fonte: autor) 

 

Se formos observar mais atentamente, todas as curvas mais 

fechadas da BR040 entre Itaipava e Juiz de Fora estão com 

trechos de barreiras new-jersey reconstruídas, certamente, 

devido ao impacto de carretas com ângulos, velocidades e 

cargas não suportadas por tais barreiras. A restrição de 

velocidade é ilusória, pois faltam fiscais, os motoristas 

tomam remédio para não dormir, excedendo estes limites 

principalmente no período noturno. A utilização destes 

dispositivos para proteger a Represa de São Pedro não traz 

nenhuma segurança para a população. Os riscos de carretas com 

cargas perigosas romperem ou passarem por cima destas 

barreiras é real e poderá comprometer o uso da água para 

consumo doméstico, além de impactar toda a fauna que vive e 

depende deste manancial. Nestes casos: PRINCíPIO DA PRECAUÇÃO. 
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Figura 6 – New-jersey reparada no Km 44 da BR040. (Fonte: autor) 

 

 
 

Figura 7 – New-jersey reparada no Km 32 da BR040. (Fonte: autor) 
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3)Da ineficiência do Canal de Cintura para proteção da Represa 

 

O Canal de Cintura projetado para proteger a represa de São 

Pedro ilustrado abaixo (anexo da Página 2168 do Processo 

9472.54.2010.4.01.3801) apresenta uma distância de 

aproximadamente 2 metros entre a borda da pista e ele próprio 

(talude de aterro), com material de solo sem impermeabilização. 

É grande a possibilidade de algum poluente líquido cair sobre 

esta parte do talude, infiltrando no solo e poluindo água 

(lençol freático e Represa) e o solo propriamente dito.  

 

Outra possibilidade real é o caminhão capotar para fora deste 

canal de cintura (entre ele e a Represa de São Pedro). Como a 

distância em alguns trechos chega a cerca de 5 metros, o 

poluente fatalmente atingirá as águas da Represa. 

 

 

 
 

Figura 8 – Canal de cintura na Represa de São Pedro. (Fonte: 

Jorge Macedo, 2010) 
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Juiz de Fora, 20 de dezembro de 2010. 
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Disciplinas Ministradas de 1995 até os dias atuais: 

 

Topografia para Geologia – 1995; 

Topografia e Aerofotogrametria – 1995; 
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Construção de Estradas – 2005; 

Geoprocessamento aplicado à Análise Ambiental – 2005 –   
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Obs.: Maiores detalhes na Plataforma Lattes CNPQ: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=P7

43249  

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=P743249
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=P743249

