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RESUMO 
 
 

ÁREA DE DESACELARAÇÃO PARA VEÍCULOS PESADOS COM FREIOS INOPERANTES 
EM DECLIVES RESUMO Os acidentes envolvendo veículos pesados fora de controle são 
potencialmente catastróficos e sua ocorrência é caracterizada principalmente por uma maior 
solicitação do sistema de freios, algumas ações podem reduzir seus efeitos e o número de 
ocorrências. Dentre as atitudes que visam à segurança e proteção dos usuários das rodovias 
com longos trechos em declive estão o uso adequado dos sistemas de freio, a aplicação de 
sinalização eficiente, a conscientização sobre direção segura e a implantação de dispositivos 
para contenção de automotores desgovernados. A problemática da condução de veículos 
pesados em declives longos e íngremes está baseada na dificuldade em manter a velocidade 
do automotor sem o uso excessivo dos sistemas de freios que são divididos em freio de 
serviço, freio de estacionamento e freios auxiliares. Os freios de serviço são compostos, na 
maioria dos casos, por tambores ou discos e são utilizados em quase todos os processos de 
frenagem dos veículos. O processo de frenagem é explicado a partir do princípio da 
Conservação da Energia em que a energia cinética e/ou potencial do veículo é transformada 
em energia térmica, na forma de calor, e uma pequena parte em energia acústica, na forma de 
ruído. Desta forma a distribuição adequada dos esforços de frenagem entre os diferentes 
sistemas de freios evita o aquecimento exagerado, principalmente do freio de serviço, e previne 
que os mesmos sejam danificados deixando os veículos suscetíveis a acidentes. A 
desaceleração de veículos desgovernados com freios inoperantes é feita por dispositivos 
dimensionados especificamente para contenção de automotores fora de controle. Estes 
dispositivos são instrumentos de engenharia com potencial de dissipar a energia cinética dos 
veículos em substituição dos sistemas de frenagem inoperantes. Os tipos mais comuns destes 
mecanismos são rampas de gravidade, áreas de escape com montes de areia e área de 
escape com caixas de retenção. O custo de instalação deste tipo de dispositivo deve ser 
compensado pela diminuição do número acidentes e pela redução do número de vítimas e 
danos materiais dos caminhões. A utilização das áreas de escape em uma emergência 
depende particularmente da tomada de decisão do condutor do veículo, assim além da 
construção dos dispositivos faz-se necessário a orientação quanto à eficiência, os benefícios e 
cuidados no uso das áreas de desaceleração. O objetivo deste trabalho é apresentar os 
modelos de área de escape existentes, como é seu funcionamento e como sua utilização pode 
minimizar as consequências dos sinistros envolvendo veículos pesados oferecendo aos 
motoristas uma oportunidade segura e eficaz para frear os veículos com segurança. Palavras-
chave: área de escape; acidentes; veículos pesados.  


