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Acidentes 

Informações das Concessionárias de Rodovias Federais Concedidas sobre os registros de acidentes nas rodovias concedidas. 

1. Acidentes 

Arquivo com os dados registrados em planilhas salvo da rede da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da ANTT. Formato: [CSV] 

1.1. Resultado  

Campo Tipo Formato Descrição 

concessionaria Texto  Nome da Concessionária que prestou as informações. 

data Data DD/MM/AA Data de referência da ocorrência 

horario Numérico 00:00 Horário de registro da ocorrência. 

n_da_ocorrencia Numérico 0000 Número de controle da ocorrência da concessionária. 

tipo_de_ocorrencia Texto  Informação se houve ou não vítima na ocorrência. 

km Numérico 000,00 Marco quilométrico de onde ocorreu o fato. 

trecho Texto/Numérico/Texto TT-000/TT Representação da rodovia e Estado do trecho. Ex.: BR-116/SP 

sentido Texto  Orientação de direção geral que indica o sentido da pista (norte ou sul). 

tipo_de_acidente Texto  Classificação que indica o tipo de acidente. 

automovel Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

bicicleta Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

caminhao Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

moto Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

onibus Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 
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outros Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

tracao_animal Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

transporte_de_cargas_especiais Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

trator_maquinas Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

utilitarios Numérico  Classificação do tipo veicular que indica a quantidade envolvida na ocorrência. 

ilesos Numérico  Classificação de acidente que indica que não houve lesão ou ferimentos. 

levemente_feridos Numérico  Classificação de acidente que indica lesão ou ferimentos de natureza leve. 

moderadamente_feridos Numérico  
Classificação de acidente que indica lesão ou ferimentos de natureza 

moderada. 

gravemente_feridos Numérico  Classificação de acidente que indica lesão ou ferimentos de natureza grave. 

mortos Numérico  Classificação de acidente que indica o número de óbitos da ocorrência. 

 


