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Introdução

Iniciada em abril de 2017, a operação Pontos
para a Vida – PPV visa a integração entre os
órgãos ligados à aplicação das penalidades
previstas no CTB.

Detran/DF

MPDFT

PCDF



Objetivo

• Sistematizar a fiscalização e aplicação de
penalidades administrativas e criminais aos
condutores que se encontram com o direito
de dirigir suspenso ou cassado e que insistem
em continuar dirigindo.



Objetivo

• Aplicação conjunta:

Art. 162, II C/C art. 307, 309 ou 310 do CTB

CONFORME O CASO



Objetivo

• Fiscalizar condutores suspensos ou cassados
tem a finalidade de cumprir e fazer cumprir
todos os princípios de segurança previstos na
legislação.

• “Teoria do cone” – todas as infrações de
trânsito convergem para a punição do
condutor, o qual, em última medida, poderá
ter a licença para dirigir suspensa ou cassada.









Materiais e Métodos

• A operação surgiu com mudança de vários
pontos do CTB provocados em 2016 pela Lei
n.º 13.281.

• Interagimos com a PCDF e o MPDFT no
esforço legal e dirigido para uma política de
segurança pública voltada para a retirada de
circulação e punição dos maus condutores.



Materiais e Métodos

• Fomento da fiscalização por meio de palestras
aos Agentes de Trânsito destacando a
importância da fiscalização deste tipo de
infração.

• Uso da tecnologia em benefício da segurança
viária.





MATERIAL GRÁFICO





PLACAR DA OPERAÇÃO



Resultados e Discussão

• Até o momento (30/04/2018) foram retirados das
ruas 471 condutores (442 suspensos e 29
cassados), e a soma de pontos atinge a
impressionante marcar de 9.579 pontos.

• Mais de 70 processos foram autuados no TJDFT,
sendo que em 23 casos já ocorreu a transação
penal.

• A quantidade de autuações aumentou em mais
de 400% em relação ao ano de 2016.







Resultados e Discussão

• Os casos de condutores suspensos/cassados
envolvidos em acidentes de trânsito fatais por
ano, diminuíram de nove casos em 2016 para um
caso em 2017.

• Cerca de 90% dos condutores
suspensos/cassados flagrados estavam nessa
condição por terem sido flagrados no passado no
cometimento das infrações atinentes a
alcoolemia.



Resultados e Discussão

• Fiscalizar se os condutores apenados estão se
abstendo de dirigir pelo prazo determinado
configura decorrência lógica da operação LEI
SECA.

• Em uma sociedade que se movimenta em sua
maioria com o uso de transporte individual
(cabeça-tronco-rodas), fiscalizar a situação do
condutor é primordial para a segurança viária.



Conclusão

• Cabe ao Detran ser a sentinela, o fiel da balança
entre o princípio da confiança e a conduta
humana falível, fazendo com que prevaleça o
primeiro, em detrimento da conservação da
ordem pública e da segurança viária.

• Na parte criminal é necessária a alteração na
redação do CTB, com a finalidade de pacificar o
entendimento a nível nacional.



Conclusão

• Subtrair condutores suspensos ou cassados da
direção de veículos terá o efeito de somar
pontos em defesa da vida e multiplicar a
sensação de segurança e o respeito às normas
e aos órgãos de trânsito.

• A operação PONTOS PARA A VIDA não tem
prazo para acabar, pois não há prazo para a
vida.
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Claudio Andrés Verón

na via pública



• Promoção de respeito pelas pessoas                     
com deficiência nos seus espaços

• Campanha permanente de 

conscientização e “educação para segurança no 
trânsito”

“Aprender a compartilhar 
os espaços na Via Publica”



Março 2018

• Análise da situação 

• Pesquisa das zonas 

• Levantamento de dados

• Planejamento

• Posto em prática

…para evitar situações de riscos e de
proporcionar uma reflexão a respeito da
ocupação desses espaços exclusivos aqueles
que tem menos acesso



Escolas da zona de supervisão N° 24



1. realizou-se dentro da sala uma aula informativa do assunto

2°.- realizou-se um
oficina onde os alunos
acompanhados por
seus pais:

• desenharam,

• construíram e

• elaboraram os

Folhetos
Ilustrativos



Construção de uma pequena pista de 
direção



A mesma, contava com todas as sinalização de 
uma via pública convencional

Condutores de:

• carros, 

• bicicletas, 

• ciclomotores  

• pedestres



...onde se tenha conhecimentos sobre termos relacionados com a segurança no 
trânsito e ao mesmo tempo normas de conduta que todos devemos cumprir.-

OBJETIVO : ensino prático

•Jogos didáticos, 

•Aulas, 

•Palestras, 

•Oficinas e 

•Projeção de Videos 

Educativos



Sinalizações básicas 

identifica  o espaço correto para estacionar



Houve uma conversa de reflexão de 
sensibilização

Pais, professores e alunos 

Compromisso - Consciência



Local de trabalho: Centros Bancários 



Estacionamento reservado 



Comportamento dos Condutores 

Observou-se que 50% deles não observou a indicação regulamentar 



Esta última atitude é a que nos detivemos a 
analisar e nos levou a um questionamento:

¿Por que não se respeitam os 
espaços de quem mais precisam?



Trabalhou-se sobre o desenho de um folheto (Brochura)

• Mensagem clara, 

• Precisa e 

• Impactante

com o objetivo de despertar a
consciência e motivar a
reflexão dos cidadãos que
costumam invadir com seus
veículos os espaços
destinados às pessoas com
mobilidade reduzida
(Deficiências Físicas).



• Estivemos junto com os alunos num lugar na calçada muito próximo à zona
reservada.

• Quando chegou o primeiro condutor e deixou seu veículo nesse lugar, nos
aproximamos, e sem dizer nada mais que cumprimentar, entregamos o folheto.

• E assim sucessivamente com cada pessoa que chegava a estacionar e que cujo veículo
não tinha nenhuma identificação que acreditasse sua condição de incapacidade.



…Observou-se que:

• De cada 10 condutores que 
recebiam o folheto, 8 deles não 
realizaram nenhum tipo de gesto 
reprobatório à situação

• Embora todos aqueles que tinham 
recebido a mensagem que eles 
trouxeram seus veículos, haviam 
aqueles que mostraram o seu 
desagrado em ter que ir para outro 
lugar.

• Quando ficou a zona livre, se acercou um automóvel com o 
logo de incapacidade do qual desceu uma senhora que com 
a ajuda dos que estavam a cargo da campanha, montou em 
sua cadeira de rodas para dirigir-se ao banco a realizar seu 
trâmite correspondente.



• Essa última imagem é que definitivamente 
gerou em nós a esperança de que se se 
pretende atingir a maior efetividade na 
segurança no trânsito e é possível do 
conseguir. Mas não depende somente de 
uma campanha realizada voluntariamente 
por um grupo de pessoas que têm 
destinado um tempo para dedicação à 
concientizacao. 

• É necessário um compromisso da 
sociedade mais a presença permanente e 
ativa de quem têm a responsabilidade de 
controlar e fazer cumprir os regulamentos 
do trânsito que foram criados por uma só 
causa a de simplesmente proteger às 
pessoas para salvar suas vidas.



Façamos uma reflexão a respeito de nosso próprio
modo de conduzir e ai vejamos se somos na
realidade um exemplo para nossos filhos,
porque são eles quem imitam e aprendem todo
o mau que fazemos na via pública e estamos
gerando um hábito que permanecerá com eles
para toda a vida. Para nós adultos, é difícil de
mudarmos nossas condutas, mas ao menos
tratemos de corrigir alguns erros que estamos
cometendo que parecem pequenos mas que
podem ser determinantes.



Existem falta de controles? Existem. falta de caminhos e 
ruas adequadas? Também. Não há soluções mágicas 
para acabar com a insegurança no trânsito se 
enquanto não nos fazemos cargo de nossa 
responsabilidade. Detenha-se alguns minutos a 
observar em qualquer lugar, a qualquer hora e verão 
que quase tudo está mal desde nossos próprios 
movimentos, o que fazemos para as pessoas, como 
conduzimos os veículos, os pedestres, nós achamos 
que tudo o que está mal o faz o outro e com esse 
pensamento se faz impossível pensar em que isto se 
pode ser solucionado.



Muito Obrigado

claudioandresveron@outlook.com

+5493865611127

mailto:claudioandresveron@outlook.com


Félix Araújo Neto, Erivaldo de Araujo Silva, Sônia Eliane G. dos 
Santos, Wanessa Isthewany de A. Wanderley

Impacto da fiscalização Eletrônica 
sobre a mortandade no trânsito do 
município de Campina Grande-PB



Quadro Nacional



Fontes: dados obtidos

Projeto Macro



Mãos a obra.
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Acidentes com Motos - Evolução
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Acidentes com Atropelamento
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Acidentes com óbitos.
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ESTUDO PROSPECTIVO

• O AMIGÃO



Planejamento E Decisões



R
A

D
A

R
Tecnologia OCR

Banco de dados conjuntos 

Parceria com CIOP

Parceria com a PRF

Parceria com a Polícia Civil

Fiscalização integrada

Fiscalização Eletrônica

Fiscalização Humana

Decisão



Ação



Campanhas Educativas - 2017

Maio 
Amarelo

Respeito à 
vaga de idoso

Operação + 
VIDAS

IV Olimpíadas 
de Trânsito

Combate ao 
uso de celular



Campanhas Educativas - 2017



2ª Avaliação

Após 90 Dias

3ª Avaliação

Após 180 Dias

1ª Avaliação

Após 30 Dias

MONITORAMENTOS DOS EFEITOS DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.

* DOS INDICADORES

RESULTADOS



4ª avaliação

Após 365 Dias

RESULTADOS

Nos Locais específicos: 
Redução de 100%.

Nos Cruzamentos : 
Redução de 100%

Nos Corredores: 
Redução de 27%.

MORTANDADE X LOCAL DA FISCALIZAÇÃO 

CONCLUSÃO:



Obrigado!







Edades Evolutivas y la Prevención 

en Seguridad Vial

Olga Nancy Okos

TECPREMER Asociación Civil



Introducción

A través de 20 años de trabajo continuo en Prevención, Educación y
Seguridad Vial, decidimos trabajar en los ciclos de la vida del ser
humano sumando prevención vial y cuidados por Edades
Evolutivas.

Las estadísticas mundiales, nacionales, provinciales y locales nos
demuestran que muchas personas mueren a causa de impericias
en siniestros de tránsito quedando otras con discapacidades
físicas, parciales y/o permanentes, siendo causa principal de
muerte en niños y adolescentes.

Nuestro lema es “Prevenir para Educar, Educar para salvar vidas”, y
estamos convencidos que mediante el trabajo en conjunto con
instituciones formales y no formales ayudamos a bajar riesgos.

Estamos movilizados por este nuevo desafío, esperando poder
concretarlo.



Objetivo

• Ofrecer una herramienta concreta

de estudio y relación en el desarrollo

de las Edades Evolutivas del ser

humano dándole valor e

importancia real a la prevención

vial.



Niño menor de 6 meses

1 mes              2 meses             3 meses        4 meses          5 meses

*Mantiene la   *Inicia                *Levanta la    *Tiene firme   *Comienza a

Posición de       vacilante la       cabeza          su cabeza     mantener el      

Flexión               sujeción de       con mas        e inclinada    tronco

de la cabeza    facilidad        hacia             cuando se

adelante        se le sienta     



Niño de 6 a 12 meses

6 meses: Se mantiene sentado, puede darse vuelta, se levanta 
apoyando sus manos, demuestra interés por hablar…

8 meses: Se mantiene sentado sin apoyo, pasa de estar sentado a 
acostado, puede gatear, reptar, alcanzar objetos alejados…

10 meses: Es capaz de incorporarse y ponerse de pie con apoyo, 
reconoce a los padres por el tono de voz…

11 meses: Reconoce el “NO”. Primeras rabietas. Entorno que espera y 
que consigue…



Niños menores de 6 meses y de 6 a 12 meses

También tener en cuenta...

SRI homologado- Grupo 0 hasta 10 kg-

Grupo 0+ hasta 13 kg-

Sentido contrario 

a la marcha

EVITA LESIONES  

DE CUELLO, y/o                                                       

CABEZA.



Niño de 1 a 3 años

12 meses: Se mantiene de pie solo, puede dar algunos pasos. Entiende 
órdenes sencillas…

15 meses: Logra subir escaleras gateando, se agacha y pone de pie…

18 meses: Sube por escaleras agarrado de otras manos, sigue el juego 
“tomá -dame”…

Entre 18 y 24 meses: Comienza a expresar sus emociones con 
acciones concretas. Simula el movimiento de un auto, se coloca el 
teléfono para hablar…

2 años: Sube y baja escaleras sólo, salta, comienza a desarrollar el 
conocimiento…

3 años: Camina sólo, explora, no tiene conciencia del peligro…



Niño de 1 a 3 años

También tener en cuenta...

SRI homologado- Grupo 1 hasta 18 kg-

Arnés de 5 puntos

EVITA LESIONES  

DE CABEZA y/o

COLUMNA



Niño de 3 a 6 años

*Aumento de fuerza muscular y de habilidades motoras

*A esta edad el niño aprende no por lo que se le dice que debe hacer, 

sino por imitación

*El juego se torna importante y en una actividad indispensable para su 

desarrollo general. Necesita espacios seguros dentro y fuera del hogar

*Despiertan necesidades, sentimientos y  comienzan a desarrollar la 

cooperación

*A través de sus reacciones quieren llamar la atención



Niño de 3 a 6 años

También tener en cuenta...

SRI homologado- Grupo 2 hasta 25 kg-

Sentido de la marcha

EVITA LESIONES  

ABDOMINALES

y/o EN LA

CABEZA



Niño de 7 a 12 años

*”Edad Escolar”, comienza el niño a demostrar interés por la escuela, 

por sus amigos y vecinos

*Hacia los 10 u 11 años comienza el período de inestabilidad emocional en 
vistas de los próximos cambios

*Búsqueda del propio espacio

*El desarrollo cognitivo les permite centrar pensamientos, época “lógica”

*Expresan emociones, hacen amistades, están mas seguros de si mismos

*Mayor independencia y capacidad en habilidades motoras

*Diferencian las cosas que están bien de las que no lo están



Niño de 7 a 12 años

También tener en cuenta...

AL CIRCULAR EN BICLETA QUE SEA PARA SU TAMAÑO, LLEVAR 

CASCO ABROCHADO, ROPA ADECUADA, UTILIZAR LOS FRENOS. 

LOS ADULTOS DEBEN ACOMPAÑARLOS EN SUS PASEOS, SIEMPRE 

CONSERVANDO LA MANO DERECHA. AVISAR MANIOBRAS. 

RESPETAR TODAS LAS NORMAS DE TRÁNSITO.

COMO PEATONES IR ACOMPAÑADOS DE UN MAYOR, 

CAMINAR CERCA DE LA PARED, RESPETAR LOS PASOS DE 

PEATONES Y LOS SEMÁFOROS, NO SORPRENDER A 

CONDUCTORES.

AL TOMAR UN BUS HACERLO EN FORMA ORDENADA, EN LOS 

LUGARES DESTINADOS A ESE FIN, COMPORTARSE BIEN 

DENTRO DE ÉL, NO SACAR CABEZA NI MANOS POR 

VENTANILLAS.



También tener en cuenta...

Hasta los 10 años los niños deben ir en el 

asiento de atrás, com cinturón de seguridad y

según la altura con un complemento al asiento

EVITA LESIONES 
ABDOMINALES



Niño mayor de 12 años

*Adolescencia con cambios físicos y psicosociales notables, con mayor 
autonomía personal

*Capacidad de pensar y de buscar alternativas a soluciones de los 
problemas

*Etapa de inestabilidad emocional, suelen aparecer conflictos entre 
padres e hijos...quieren ser libres…

*La mayoría comienzan con etapas de pruebas, no distinguen riesgos

*Acompañantes de conductores de motos y muchas veces con apenas 
14 o 15 años conductores sin tener en cuenta la Ley.



Niño mayor de 12 años  

También tener en cuenta...

La Ley Nacional de Tránsito em Argentina 

permite la primera licencia de conducir para 

motos a los 16 años, deben llevar casco 

correctamente abrochado, autorización de 

ambos padres, no deben llevar pasajeros. 

Rendir exámenes teórico – práctico.



También tener en cuenta...que el exceso de 

velocidad, adelantamientos, ingesta de 

bebidas alcóholicas y falta de uso de casco 

hacen que jóvenes entre 15 y 30 años 

mueran, queden lesionados o com 

discapacidades...la falta de 

responsabilidad a la hora de conducir um 

vehículo van em detrimento de la VIDA.





También tener en cuenta...

Alcohol al volante...

0,5 g/l de alcohol = Conductores No 

Profesionales

0.2 g/l de alcohol = Conductores de Motos

0.0 g/l de alcohol = Conductores  

Profesionales



Objetivo

• Ofrecer una herramienta concreta
de estudio y relación en el
desarrollo de las Edades Evolutivas
del ser humano dándole valor e
importancia real a la prevención
vial.



Materiales y Métodos

Materiales:

• Ubicación: Mercedes Buenos Aires. República Argentina

• Intervinientes: Comunidad Educativa incluyendo padres 

• Duración del proyecto: Desde el mes de Julio a Diciembre de 2018. 

• Convocatoria por establecimiento educativo (Todos los niveles) 

Métodos:

Plan de Acción dirigido y desarrollado por TECPREMER Asociación Civil

• Producción concreta de acciones

• Implementación de trabajo en conjunto con las comunidades

educativas



Resultados y Discusiones

• Los resultados dependerán del trabajo a realizar, cumplimiento del

objetivo y enfoque metodológico a emplear. Se mostrarán

mediante gráficos y plantillas de excell, útiles para determinar

cantidad de asistentes, instituciones comprometidas, edades de los

interesados, nivel de educación, entre otros.

• Comparando resultados obtenidos con resultados de otros

proyectos, veremos si el mismo nos diera resultados negativos

deberemos revisar y discutir cuáles han sido los motivos, y si fueran

positivos justificar las razones, la discusión será en equipo a los fines

de lograr el objetivo propuesto.
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Conclusiones

• Deberemos demostrar que mediante este proyecto los

participantes obtuvieron una herramienta necesaria en

el ciclo de Edades Evolutivas para incorporar la

prevención en Seguridad Vial desde el momento de

inicio a la vida de un ser humano.

• Trabajar a favor de la vida es responsabilidad de todos,

es comprender el valor de la solidaridad trasmitiendo

conocimientos específicos que sirven para transitar la

vida, que es única e irrepetible.



Contactos

TECPREMER Asociación Civil

www.tecpremer.org.ar
info@tecpremer.org.ar

tecpremer@gmail.com

54 9 2324 647349



A presença dos simuladores  
de direção veicular no Brasil 



Quem somos 

Criada em 2016, a partir da necessidade de congregar as empresas deste 

segmento e garantir que integrem um órgão que as represente, a ANFASP 

- Associação Nacional de Fabricantes de Simuladores Profissionais reúne 

companhias de variados segmentos, que têm a simulação da realidade 

como objetivo principal de sua atuação, seja para formação, capacitação 

ou treinamento. 



Nossa missão 

Contribuir com o desenvolvimento do segmento de simulação no Brasil, propagando 
seus benefícios; 
Fortalecer o conceito de simulação, que gera economia e eficiência na aprendizagem, 
gerando benefícios econômicos e pedagógicos; 
Garantir os direitos aos profissionais, clientes e beneficiados pelas empresas 
fabricantes de simuladores; 
Contribuir com a construção de um mercado que compreenda e respeite a categoria; 
Contribuir com a sustentabilidade, a partir da economia proporcionada pela 
simulação; 
Fomentar a inovação permanente e otimizar os processos deste segmento. 

A ANFASP trabalha para: 



Associados 



Cenário 
Simuladores de direção 
veicular no Brasil 



A tecnologia na 
formação de 
condutores 

A partir da necessidade da 
construção de um trânsito 
mais seguro, por meio da 
modernização da formação 
de motoristas, a inserção da 
tecnologia nesse processo foi 
fundamental e, então, o 
simulador de direção veicular 
tornou-se imprescindível para 
essa evolução. 



A tecnologia na 
formação de 
condutores 

A determinação de inclusão 
do simulador de direção 
veicular como etapa 
obrigatória partiu do 
Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), órgão 
responsável pela 
aprendizagem de condutores 
no Brasil, conforme 
determina o Código de 
Trânsito Brasileiro, em seu 
artigo 12, inciso XV. 



A tecnologia na 
formação de 
condutores 

A aplicação de aulas nos simuladores, 
como etapa complementar e pré-
prática do processo de obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), trouxe consigo o potencial de 
contribuir com a padronização da 
educação de condutores em todo o 
Brasil, além de apoiar os Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) na 
missão de identificar as maiores 
dificuldades de cada aluno para 
aprimoramento das habilidades do 
condutor. 



Desde a implantação dos simuladores, os candidatos à CNH chegam às aulas 
práticas conhecendo os principais comandos e controles do veículo e tendo 
vivenciado, por meio da simulação, situações adversas e de riscos, que não 
podem ser treinadas nas ruas, como direção em rodovias e serras, sob chuva, 
neblina e aquaplanagem, além de testes que simulam os efeitos negativos do 
álcool no organismo do condutor. 
 
Os relatórios parametrizados permitem aos instrutores customizar as aulas da 
etapa prática, trabalhando especificamente as habilidades em que condutor 
aprendiz apresentou maior dificuldade no simulador.  

A tecnologia na formação de condutores 



A segurança é outro fator fundamental incrementado pela adoção dos 
simuladores de direção veicular no processo de formação. Com a tecnologia, 
os alunos podem realizar a maior parte das aulas noturnas obrigatórias no 
equipamento, reduzindo assim a necessidade de exposição de candidatos e 
instrutores aos riscos apresentados nas grandes cidades brasileiras, como é o 
caso do Rio de Janeiro. 
 
O meio ambiente também é beneficiado com menos aulas realizadas nas 
ruas, uma vez que há menos emissão de poluentes, menos veículos, 
causando menos congestionamentos, entre outros. 

Segurança  
e Sustentabilidade 



Com dezenas de milhares de aulas aplicadas nos simuladores 
diariamente, os alunos que passam pelo equipamento garantem que se 
sentem mais preparados ao chegarem às aulas práticas, visto que 
podem vivenciar, em segurança, a experiência inicial de dirigir um 
veículo e mais conscientes sobre suas responsabilidades no trânsito ao 
vivenciar, por meio da imersão em ambiente virtual, os desafios que 
enfrentarão no dia a dia das ruas. 

Reação dos alunos 



Entregar e instalar 
equipamentos de 
alta tecnologia e 
custo de Norte a 
Sul, foi uma das 
missões mais 
complexas para as 
empresas. 

Se por um lado a inclusão de 
aulas nos simuladores trouxe 
benefícios a alunos e 
autoescolas, por outro, sua 
implantação no Brasil teve que 
superar desafios tão grandes 
quanto as dimensões 
territoriais de nosso país.  

Desafios 



15 
MILHÕES 

2 
MIL 

5 
MIL 

5,5 
MIL 

4 
MILHÕES 



E como o Brasil 
chegou a esses 

números? 

Graças à união das empresas 
fabricantes de simuladores, que além 
de compreenderem o mercado e as 
necessidades dos Centros de 
Formação de Condutores, 
desenvolveram soluções para 
contribuir com a implementação dos 
equipamentos e a economia dos 
CFCs. 
 
 Regime de comodato 
 Segurança 
 Economia 
 Padronização do ensino 
 Valorização do instrutor 

 



Para o segmento de veículos pesados 
(caminhões, carretas e ônibus), a 
ProSimulador, associada da ANFASP, 
desenvolveu projetos de capacitação com 
prática de direção simulada para motoristas 
profissionais. Nesse contexto, a empresa 
fornece ao SEST SENAT 75 simuladores 
ProSimulador ProS.truck Platinnum para 
aperfeiçoamento de condutores em 25 estados 
brasileiros. 

Motoristas profissionais 



Obrigada! 
 
Renata Herani 
Presidente do Conselho Deliberativo da ANFASP 
rherani@anfasp.org 
www.anfasp.org 

  



Érika Tartari e Maria Augusta Nolasco
Concessionária Rota das Bandeiras

A influência de Programas de Educação de trânsito como instrumento na 

mudança de cultura de segurança viária das famílias



Introdução

As crianças possuem grande poder de influência dentro do ambiente familiar. Por
isso, é natural que as mensagens de segurança transmitidas em sala de aula sejam
replicadas em outros ambientes.

Ainda que a criança não tenha a responsabilidade de ser multiplicadora, nota-se que
ela se configura como instrumento de mudança cultural em função de sua influência e
dos novos conhecimentos adquiridos, contribuindo para a conscientização e
mudança de postura dos pais.



Objetivo

o Desmistificar o conceito do trânsito como mera fatalidade, compreendendo que
os acidentes estão relacionados a escolhas e comportamentos inseguros
adotados;

o Promover a conscientização da comunidade e da família como agentes
“modelos” para as crianças, refletindo sobre suas atitudes e comportamentos.



Materiais e Métodos

PESQUISA onde os entrevistados elaboraram DEPOIMENTOS com narrativas de situações
vivenciadas e/ou comportamentos modificados

A pesquisa abrangeu um universo de DEZ territórios com diferentes características cultural,
social, econômica, política e diferentes níveis educacionais.

A metodologia deu-se por meio de CADERNOS DE DEPOIMENTOS que funcionava em
sistema de rodízio, buscando uma amostragem para o universo de 55 escolas participantes.

Foram coletados 2.416 relatos que comprovaram a mudança de atitude, comportamentos e
hábitos de transporte. Das 399 turmas envolvidas no programa, 297 devolveram os cadernos
preenchidos.



Resultados e Discussão
Foram observados nos depoimentos a ampliação de repertório e aquisição de conhecimentos sobre
segurança viária. Dentre as mudanças de comportamentos e hábitos mais destacadas pelos familiares
entrevistados estão:

488

382

377

248

205

176

169

129

103

0 100 200 300 400 500 600

Travessia segura

Respeito as sinalizações

Cinto de segurança

Uso celular

Bebida e direção

Velocidade

Transporte seguro crianças

Respeito as leis de trânsito

Ações cidadania



Conclusão

Olá sou mãe da Adrielly. Eu não tinha o

costume de usar cinto de segurança

para ir nas proximidades de casa

(mercado, escola, padaria...). Depois

que ela me explicou que os acidentes

também acontecem perto de casa,

parei e pensei: “ela tem razão”. Hoje eu

sento e já coloco o cinto.
Adrielly Maria de O. Martins 5°A

EMEB José Sciamarelli Sobrinho – Jundiaí SP

Antes eu bebia e saia de carro. Hoje eu

aprendi com meu filho. Eu até bebo

mais eu não saio mais dirigindo o carro.

Aluno: Lucas Gabriel Santana da Silva 5ºA

Pai: Moisés Silva 

1. É de fundamental importância considerar as questões socioeconômicas, os
valores, o contexto pessoal e social e a cultura de segurança viária dos
envolvidos;

2. Efetivamente, o processo de educação continuada permite ampliação do
repertório da criança e, consequentemente, a influência na mudança dos
hábitos cotidianos da família;

3. A definição de indicadores e a criação de instrumentos, pesquisas,
processos de avaliação e diagnóstico permitem análises quantitativas e
qualitativas



Contatos

erikat@rotadasbandeiras.com.br

(011) 99721-9015

marianolasco@rotadasbandeiras.com.br

(011) 99543-6538

mailto:erikat@rotadasbandeiras.com.br
mailto:marianolasco@rotadasbandeiras.com.br


Rosely Fantoni, Andréia Cirina, Maria das 
Graças Franca e Marcia Barreto

DEER/MG

Intersetorialidade, Educação e 
Mobilização para a Paz e Segurança 

no Trânsito



Introdução



Objetivo
• Preparar a comunidade das cidades do 

entorno da Rodovia MG-179, para lidar com as 
complexas situações de trânsito, decorrentes 
da restauração da rodovia.

São João da Mata Silvianópolis



Materiais e Métodos

• Diagnóstico dos acidentes ocorridos na MG-
179 antes, durante e após a obra;

• Reuniões com representantes do poder 
legislativo municipal, da sociedade civil e 
educadores da região;

• Palestras e ações de mobilização;

• Capacitação de docentes e multiplicadores.



Velocidade

Falta de atenção

Contra mão direção

Ultrapassagem proibida

Dirigir Embriagado

Animal na pista

Não dar preferência

Derrapagem

Aquaplanagem

Defeito veículo

Conduta inadequada do pedestre

Não manter distância

Defeito na via

17%

17%

13%

13%

10%

6%

4%

4%

4%

4%
2%

4%

2%

Acidentes de trânsito na MG-179 
48 ocorrências de janeiro a 

outubro de 2017 

Causas Presumidas

Fonte: Boletim de 
Ocorrência da PMMG



Fonte: Boletim de Ocorrência da 
PMMG
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Acidentes de trânsito na MG-179 
48 ocorrências de janeiro a outubro de 2017 

Causas Presumidas

Fatores Humanos
(velocidade, falta atenção,
embriaquez,
ultrapassagem irregular,
contra mão, não dar
preferência, não manter
distância e conduta do
pedestre)
Fatores Diversos (defeito
no veículo, defeito na via,
aquaplanagem,
derrapagem e animal na
pista)

79%

21%



Acidentes de trânsito na MG-179 entre                   
São João da Mata e Silvianópolis

18 ocorrências de janeiro a outubro de 2017 

Falta de ateção

Contra mão direção

Ultrapassagem proibida
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Conduta inadequada pedestre

Não manter distância
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Acidentes de trânsito na MG-179 – entre São 
João da Mata e Silvianópolis

18 ocorrências de janeiro a outubro de 2017 

Causas Presumíveis

Fatores
Humanos

Fatores diversos
(aquaplanagem)

89%

11%

Fonte: Boletim de Ocorrência da PMMG
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Ocorrências de trânsito na MG-179, de 
janeiro/2016 a dezembro/2017 por trimestre.

Fonte: Boletim de Ocorrência da PMMG.

Acidentes:                  12 Falta de atenção  

9 em Abril                  5 Embriagues e 4 Velocidade

10 em Maio 3 Defeito Veículo 

10 em Junho               2 Contra mão direção e 2 Animal na pista
1  Não dar preferência



Acidentes ocorridos
após o início da 
obra abr/17 a 

dez/17

18%

18%

8%

18%

21%

21%

Causa Presumida

Acidentes ocorridos
antes do início da 

obra jan/16 a 
mar/17

17%

37%

12%

9%

5%

76 acidentes 39 acidentes



Resultados e Discussão

• Ao contrário do que a 
comunidade acreditava, 
a falha humana foi 
predominante nos 
acidentes de trânsito 
ocorridos na MG-179. 



São João da Mata

Silvianópolis



Trabalho com 
escolas da região



São João da Mata



Silvianópolis



Conclusão
• O trabalho será ampliado para as cidades de Poço 

Fundo e Turvolândia. 
• Ações intersetoriais coordenadas e o 

fortalecimento da participação comunitária, se 
mostraram estratégias eficazes para o alcance de 
uma cultura de paz e segurança no trânsito.



Contatos

• Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais – DEER/MG

educa.transito@deer.mg.gov.br

(31) 3235.1436 ou 3235.1347



MOBILIDADE HUMANA: 
Participação coletiva e inovação 
para tornar o trânsito mais seguro 
e inteligente 





IMOBILIDADE 
Ferramenta de exclusão  

Fixação, ancoragem 

Ausência de mudanças  

MOBILIDADE 
Ferramenta de inclusão social  

Abertura para a alteridade 

Movimento social e integração 

TRANSPORTES SÃO 
REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS  



UM MUNDO 
MÓVEL 

SMALL DATA 
Perguntas específicas 

baseadas em dados 
amostrados 

BIG DATA 
Relações e correlações 
entre uma ampla série 

de variáveis e contextos 



MARKETING 3.0 

POLICY 1.0 POLICY 2.0 

INTERAÇÃO Fechada Colaborativa 

PARTICIPAÇÃO Individual Coletiva 

COMUNICAÇÃO Mão única Mão dupla 

ENVOLVIMENTO Passivo Ativo 

CONTEÚDO Estático Vivo 

TEMAS DE MUDANÇA 
Aversão a risco e 

gerenciamento de crise 
Inovação e criação  

de valor 

COMUNICAÇÃO EXTERNA RP Engajamento 

SUSTENTABILIDADE Responsabilidade Estratégia 

Centrada no ser humano, e não mais no consumidor, com 
abordagens de marketing colaborativas, culturais e espirituais 

POLICY 2.0 



MARKETING 3.0 
Centrada no ser humano, e não mais no consumidor, com 
abordagens de marketing colaborativas, culturais e espirituais 

POLICY 2.0 
POLICY 1.0 POLICY 2.0 

INTERAÇÃO Fechada Colaborativa 

PARTICIPAÇÃO Individual Coletiva 

COMUNICAÇÃO Mão única Mão dupla 

ENVOLVIMENTO Passivo Ativo 

CONTEÚDO Estático Vivo 

TEMAS DE MUDANÇA 
Aversão a risco e 

gerenciamento de crise 
Inovação e criação  

de valor 

COMUNICAÇÃO EXTERNA RP Engajamento 

SUSTAINABILITY Responsabilidade Estratégia 

O QUE FAZEMOS? 

O ser humano está no centro da mobilidade. 
A mobilidade é o foco das nossas ações. 

MOBILIDADE HUMANA 

EXPERTISE E EDUCAÇÃO 

RELAÇÃO COM INSTITUIÇÕES 
E GOVERNOS  

OUVIR A 
SOCIEDADE CIVIL 



Novas cidades dentro das cidades, pequenos núcleos 
urbanos, contra o deslocamento centro-periferia 

As cidades criarão mais oportunidades para seus habitantes, 
porque são ecossistemas que podem economizar recursos 
em certas áreas 

Problemas e tendências globais resultam em empresas globais 

Alianças internacionais e Cidades inteligentes 

Ferramentas para exigir a prestação de contas de governos locais 





Divulgação de investimentos em mobilidade 

Carência e reclamação da população 
vs 

Importância de morar no centro e nas áreas comerciais  

Ineficiência do transporte publico 
vs 

Novas tecnologias (carros autônomos)  

Adaptação de infraestrutura 
vs 

Economia compartilhada  

regulamentação 
vs 



Leis de trânsito - Simpósio 

Segurança – Campanhas 

Ponte Governo e Sociedade - Movimento 

Plataforma de 
informação - +Mobih 

Tecnologia - Expertise 

NOSSAS AÇÕES 
E NOSSAS PROPOSTAS  



OBRIGADO! 



Héctor Osvaldo Escalera

Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Problemática Argentina en los
aprendizajes prévios a conducir



Introdução

7213
Fallecidos





Objetivo

• Mejorar la calidad de contenidos teóricos                                         
 Calidad                                                                
 Cantidad 

• Mejorar la calidad del exámen teórico – práctico
 Exámen teórico estandarizado, digital y amplio

 Exámen práctico en pista/parque cerrado
 Exámen práctico en vía pública

• Minimizar los riesgos de lo aprendices lo mas cercano a cero (0)



Materiais e Métodos



Resultados e Discussão

7213

5000



Resultados e Discussão

• Diagramar políticas de Estado en seguridad vial

• Unificar criterios para otorgar la primera Licencia de Conducir

• Crear + profesionales en seguridad vial

• Unificar métodos para la toma de datos estadísticos

• Humanizar la Seguridad Vial



Conclusão

• Obtener escuelas de conductores profesionales y confiables

• Mejorar la calidad de conductores

• Tener sistemas de seguridad vial unificados a nivel país

• Sobre todas las cosas evitar que sigan sucediendo cosas como estas…



Contatos

Hector Escalera – educación vial

Hector Escalera

hectorosvaldoescalera@gmail.com



Roberta Torres

Setes Consultoria e Treinamento

Análise da percepção dos alunos sobre 
a condução em Simulador de Direção: 

Estudo de Caso



(BRASIL, 1976). 

A discussão no âmbito legal sobre a 
utilização dos simuladores no processo de 
habilitação do Brasil teve início na segunda 
metade do século XX.



Estudos indicam que o treinamento em simulador de direção

apresenta boas Taxas de Transferências de Aprendizagem

das lições realizadas, sendo que a formação convencional

em conjunto com a formação em simuladores conduz a uma

qualificação mais elevada do educando.

(KAPPÉ, 2005; ALLEN, 2007; HIRSCH, BELLAVANCE e PIGNATELLI 2011; HIRSCH, 2015; DSA, 2017). 



Estudos internacionais demonstram que o
desconforto durante a condução não é frequente
entre aqueles que tem pouca ou nenhuma
experiência de condução.

No entanto, por ser um tema muito recente no
Brasil, ainda faltam estudos que busquem
investigar qual o nível desse desconforto e a
percepção dos alunos durante as aulas realizadas
no simulador.

(MOLNAR, 2011; HIRSCH e BELLAVANCE, 2013; BROOKHUIS, 2011)



Objetivo

Analisar a percepção dos alunos e o nível 
de desconforto percebido durante as 

aulas em simulador de direção em um 
Centro de Formação de Condutores.



Foi analisado a 
percepção dos alunos 
além do nível de 
desconforto percebido 
sobre a condução no 
simulador de direção em 
um Centro de Formação 
de Condutores na cidade 
de Belo Horizonte 
durante o ano de 2017. 



Os dados foram obtidos 

através de um 

questionário aplicado logo 

após a realização das 5 

aulas pré-práticas 

previstas na legislação 

vigente.



O questionário contém 

9 perguntas relacionadas às 

percepções sobre a condução 

no simulador de direção e 

5 perguntas relacionadas ao 

desconforto percebido durante 

a condução em simulador de 

direção. 



Ao todo, 97 indivíduos 

responderam o questionário. 

Dividimos os indivíduos em 3 

grupos, sendo:

Grupo 1: alunos entre 18 e 28 

anos.

Grupo 2: alunos entre 28 a 38 

anos.

Grupo 3: alunos acima de 38 

anos.





















“A náusea é a preparação
para o vômito e a expulsão
de substâncias que podem
estar causando problemas
ao organismo”.





“A tontura é a sensação de que você está
prestes a desmaiar ou perder a
consciência, sem necessariamente sentir
que os objetos a sua volta estão rodando
ou se movendo. Falsa sensação de
movimento ou de rotação (vertigem),
sensação de desmaio, perda de equilíbrio
ou instabilidade e outras sensações como
flutuar ou nadar”.





“A fadiga é uma sensação específica de
calor nos músculos provocada pelo
trabalho intenso. Fisiologicamente,
"fadiga" descreve a incapacidade de
continuar funcionando ao nível normal
da capacidade pessoal, como um
esgotamento físico”.





Os alunos do grupo 3 faixa etária acima de 38 

anos foram os que apresentaram o maior 

percentual de desconforto leve 8% para enjoo, 

12,6% para tontura e 16% para fadiga.



Esses resultados enfatizam a importância de medir

as percepções sobre a condução dos alunos, bem

como o nível de desconforto percebido para

buscarmos elementos que promovam a boa

integração do aluno à aula, melhorando o seu

aprendizado e tornando o processo de ensino

aprendizagem mais agradável.



Por ser um estudo de caso, entende-se que 

estudos complementares futuros são 

necessários em outras localidades para 

análises comparativas territoriais, de 

gênero, idade, renda, entre outros. 





Autores: Adriana Modesto de Sousa1; Philippe 
Barbosa Silva2; Paulo Cesar Marques da Silva3

Programa de Pós-Graduação em Transportes - PPGT
Universidade de Brasília - UnB

Redutores e controladores eletrônicos 
de velocidade: uma incursão no 

jornalismo impresso do Distrito Federal



Introdução

Engenharia de Tráfego

Algumas intervenções de Engenharia de Tráfego contribuem para um
trânsito mais seguro, redução de acidentes e respectivos níveis de
severidade.

Dada a dificuldade dos agentes de trânsito medirem a velocidade dos
veículos, foram desenvolvidos equipamentos capazes de medir a
velocidade de forma automática e confiável. Dessa forma foram
criados os primeiros equipamentos de fiscalização eletrônica: radares.

Quando este tipo de fiscalização é aplicada corretamente em pontos
críticos, reduz os referidos desfechos em aproximadamente 30%, com
uma redução de 60% de fatalidades entre pedestres e/ou ocupantes
de veículos.



Introdução

Embora sejam conhecidos genericamente por radares há
distinção entre as funções e objetivos de cada um dos diversos
tipos de equipamentos existentes:

 fixo, estático, móvel e portátil;

 medidor de velocidade, controlador eletrônico de velocidade
e redutor eletrônico de velocidade.

Redutores 
Eletrônicos de 

Velocidade

Controladores 
Eletrônicos de 

Velocidade 



Introdução

No DF existem diversos equipamentos de medição de velocidade
dos mais diferentes tipos. Em 2014 a média diária de multas por
excesso de velocidade praticadas na região foi de 3.855. Com
frequência o senso comum associa os referidos equipamentos à
expressão “indústria da multa”.



Objetivo

Identificar como o jornalismo impresso do DF,
série histórica 2010-2015, abordou os
controladores e redutores de velocidade tendo
em vista a opinião de especialistas, notícias do
cotidiano e demandas sociais.



Materiais e Métodos

 Dados secundários a partir de periódico de maior circulação
local, sendo critério de inclusão referência explícita à barreira
eletrônica, pardal ou indústria da multa e exclusão matérias
na modalidade crônica e/ou contemplando os descritores,
porém com semântica não remetente ao trânsito.

 Os dados foram coletados mediante acesso aos periódicos
digitalizados por meio de busca ativa.

 Os achados foram categorizados em noticiário, vindicação e
opinião. Foram tratados a partir de análise do conteúdo,
documental e estatística descritiva.



Materiais e Métodos

Correio Braziliense A marca CB remete o início da
imprensa escrita no Brasil
quando o 1º jornal brasileiro,
editado em Londres, era
trazido de navio para cá entre
1808-22.

No Séc. XX a marca foi
resgatada por Assis
Chateaubriand e relançada em
21/04/1960.



Materiais e Métodos

Hoje o CB é o jornal de maior
circulação no CO e o mais
influente do DF e Entorno.

Circulação

Média de segunda a domingo:
57.290 exemplares;

Participação no Mercado (DF):
48%; Participação no Mercado
(DF) jornais premium: 86%;

Participação entre os leitores
de jornal: 77%.



Materiais e Métodos

Perfil dos leitores

Renda familiar mensal de R$ 5.344,21 e um considerável
potencial de consumo. De cada 10 leitores de jornal, 7 preferem
o CB.

São: 53% homens; 47% mulheres; 13% têm entre 15 a 19 anos;
29% têm entre 20 e 29 anos; 25% têm entre 30 e 39 anos; 16%
têm entre 40 e 49 anos; 17% têm mais de 50 anos; 69% são das
Classes AB; 28% da Classe C; 4% da Classe D; 30% têm o Ensino
Médio Completo; 26% têm curso Superior Completo

• Em 2008 foi lançado o site de notícias contando com
9.166.112 visualizações mensais

Fontes: Opinião/Cidades



Resultados e Discussão

Quantitativos

Categorização dos achados

Distribuição na série histórica



Resultados e Discussão

Distribuição em cada categoria (teor)

Legenda

ET - Engenharia de Tráfego: (acessibilidade/mobilidade)

SV - Segurança Viária

ET/SV - Interface Engenharia de Tráfego e Segurança Viária



Resultados e Discussão

Qualitativo

A percepção favorável quanto aos dispositivos e órgãos de
fiscalização têm relação estreita com a transparência na
divulgação da aplicação dos recursos advindos de arrecadação e
publicização das prioridades de investimento.



Resultados e Discussão

 Chama-se a atenção para o ano de 2011 com maior
quantitativo em vindicações e 2012 com maior registro em
noticiário do cotidiano.

 Adverte-se que as prevalências podem estar relacionadas com
mudanças ou iminentes mudanças na legislação, panorama de
infraestrutura viária, gestão pública, etc.



Conclusão

A ausência e/ou transparência na divulgação da aplicação dos
recursos advindos de arrecadação relacionadas às multas
fragiliza a tentativa de desconstrução da expressão indústria da
multa.

Considerações

Pretende-se investigações complementares junto a gestores
públicos, especialistas e partícipes do trânsito, assim como sua
replicação em outras capitais. Este artigo contempla apenas
parte do estudo original.
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Introdução

Los accidentes de tránsito, siguen siendo una de las principales causas de

muerte en Formosa.

Desde el ámbito educativo creemos que el único camino para la toma de

consciência es educar em la prevención desde la formación de peatones y

futuros conductores, mediante proyectos escolares integrales, que apunten

al eje central: “el tempo de reacción y su consecuenca en el movimento”, y a

partir de allí, suma todos los elementos que forman el contexto de situación

y permitan identificar em cada caso, aspectos que actúan a favor y aspectos

que actúan em contra de la vida.



Objetivo

Crear propuestas didácticas que permitan a los

escolares, formar uma experiencia permanente 

sobre la distancia de reacción para el trânsito, 

em función de las velocidades legales, em 

ciudad y em ruta.



Materiais e Métodos
Dos ejes y sus dimensiones fueron creados como parte del processo de evaluación de los materiales didácticos:

• Fundamentos legales: respetar la currícula actual del nível secundário de Argentina em los 6 años obligatorios.

• Fundamentos Científico-Pedagógicos: que a su vez fueron divididos em três pilares:

• a) la de fundamento: com la Biología; para el estudio del tiempo de reacción y su relación com el movimento; 

com la Formación Ética y Ciudadana; para el estúdio de la Ley Nacional Argentina de tránsito N° 24.449; com 

la Matemática; para la modelizaciones algebraicas y funcionales y su representación gráfica a través de 

GeoGebra; com la Física, para el estúdio de las leyes de Newton, la cinemática, la óptica y las leyes de los

gases; com la Geografía; para el estúdio del espacio geográfico.

• b) la de difusión: com la Lengua; para la creación de la propaganda sobre las distancias más importantes a 

aprender; com la Música; para la creación de jingles sobre essas distancias.

• c) la de desarrollo de la capacidade para estimar distancia; com el Arte y Diseño; para construir com la

distancia inmóvil real mínima necessária para reaccionar segun la velocidade de movimento; com la Educación

Física; para desarrollar la capacidade de estimar distancias em movimento com la práctica del basquetebol, el

hanball, el voley ball, el fútbol, la gimnasia ritmica, la natación, el hockey y la gimnasia artísitica; com la

Producción y Gestión Comunicacional; para grabar em la retina el paisaje monótono del caminho, el asfalto y 

sus líneas cortadas, a traves de la filmación em movimento de outro vehiculo a la distancia mínima (para lo

cual, la matemática hará su apoyo al conductor, com la homotecia, para manatener esta distancia em forma 

mas o menos constante) necessária para reaccionar em velocidades legales permitidas.



Resultados e Discussão

La capacidad de estimar distancia, refuerza la
importancia de su utilización como eje
transversal en el desarrollo de las diferentes 
cátedras, para que luego actúen como agentes 
trasformadores del medio donde interactúan, 
acondicionando las actividades y/o problemas 
en función de su desarrollo madurativo, con la
consiguiente aplicación más profunda, cuando
pretenda realizar el curso de conductor a 
comienzos de los 16 años. 



Conclusão

La capacidad de estimar distancias, es una de las
capacidades desarrolladas muy esporádicamente
en las escuelas secundarias obligatorias, y mucho
menos, como resultado de un tiempo de reacción; 
y, relacionarlo con el tránsito, es inexistente. Por lo
tanto, la propuesta de enseñar y desarrollar esta 
capacidad, pretende instrumentalizar órganos
responsables en el área educativa, para su
aplicación, difusión e interconexión con otros a 
fines.
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Introdução,  
o paradigma de acordo com as estatísticas 

Los procesos de capacitación tienen como objetivo promover, facilitar, alentar y desarrollar las 

competencias, habilidades o grados de conocimiento de los trabajadores, para permitirles mejores 

oportunidades y condiciones de vida y de trabajo, adaptando a los trabajadores a los procesos 

tecnológicos con innovación, entendiendo las modificaciones estructurales de la economía.  

Art. N° 179 DFL-1 (DECRETO CON FUERZA DE LEY) 

13% 

87% 

Capacitación en el transporte 

Conductor capacitado Conductor sin capacitación 

Fuente: Sub-secretaria de Transporte de Chile 2016 

30% 29% 
24% 

20% 20% 20% 19% 18% 17% 15% 
11% 

8% 7% 

Inversión en innovación por rubro 2017  
Fuente Ministerio de Económia Chile 

4,7 4,6 
4,1 4,2 

3,9 

2,4 

1,6 
1,3 

Tasa de accidentabilidad por actividad economica 2017 (N° de 
accidentes por cada 100 trabajadores) 

14,2 

9,7 

7 
5,3 4,3 

1,4 1,3 

Tasa de mortalidad por actividad economica  2017 (N° de muertos 
por cada 100.000 trabajadores) 



Características da condição de trabalho 

Clima adverso e 

condições geográficas 

Condições de alerta de 

fadiga, monotonia, com 

forte presença de 

condução 

subconsciente 

Rotação de turnos de 

trabalho com alta 

demanda e resistência 

ao trabalho sob pressão 

Altas possibilidades 

de fadiga material 

Doenças e 

adições 

predispostas 

Risco Psicossocia e 

Sensação de 

separação 

RISCO 

OPERACIONAL 

DEVIDO À FALTA DE 

PROCEDIMENTO 



Introdução, Treinamento de motorista de mineração 

Avaliação e controle de 

competências físicas 

Competências mínimas certificadas 

(processo de treinamento) 

Processo de indução 

específico da empresa 

O motorista a ser demitido e 

realocado para outra mineradora, 

recomeça, repetindo o processo 

inicial, mas sem progresso 

substancial em suas habilidades, 

desperdiçando investimento e 

gerando desconforto pela perda de 

tempo para a família e descanso dos 

trabalhadores. 



Objetivo 

Ser capaz de fornecer um formato de 

gerenciamento sobre o treinamento do 

motorista de mineração ou mão-de-

obra, o que permite obter resultados 

mensuráveis ao longo de sua história 

de direção, buscando melhorar os 

níveis de percepção e avaliação de 

risco. 



Materialões y Métodos 

Diagnostico 

EXAME DE INFORMAÇÕES DE ENTRADA 

(software de modelagem) 

• Níveis psicossociais 

• Níveis de aversão ao risco 

• Características da personalidade 

• Níveis psicomotores 

• Níveis de conhecimento 

• Condições de saúde e condição física 



Materialões y Métodos, Diagnostico  

PSICOSSOCIAL 

Encomendar perguntas 

- trabalho 

- emocional pessoal 

- Família 

(Ferramenta de pesquisa 

ISTAS-21) 

CARACTERÍSTICAS DA 

PERSONALIDADE 

Entrevista pessoal para a 

identificação das 

características pessoais 

de cada operador 
PERCEPÇÃO 

Avaliar a capacidade 

de identificar e 

classificar riscos no 

local de trabalho 

PSICOMETRIA 

Gabinetes de 

amostragem técnica, 

sobre coordenações 

neuro-funcionais de 

operadores 

SAÚDE 

Preocupação e exame 

de drogas, de acordo 

com a condição em 

que ele irá operar. 

CONHECIMENTO 

Legislação, comportamento, 

gestão e planejamento de 

rotas, comportamento de 

veículos contra a 

regularidade, investigação 

de acidentes, etc. 



Materialões y Métodos 

Programa de Treinamento Específico 

EXAME DE INFORMAÇÕES DE ENTRADA 

(software de modelagem) 

• Níveis psicossociais 

• Níveis de aversão ao risco 

• Características da personalidade 

• Níveis psicomotores 

• Níveis de conhecimento 

• Condições de saúde e condição física 

PLANO DE 
COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS PARA O 
EXERCÍCIO DO 

TRABALHO 



Programa continuo de entrenamiento 
Temática Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

NORMATIVA 
Legislación de 

transito 

Prevención 

laboral de 

riesgos 

Procedimientos 

de emergencia 

Gestión del 

Transito 

Trabajo  

 

Práctico 

ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTO 

Educación y 

comportamiento 

social 

Responsabilidad 

en los 

accidentes 

Liderazgo en la 

SEGURIDAD 1 

Liderazgo en la 

SEGURIDAD 2 

FACTOR VIAL 
Señalización de 

transito 1 

Señalización de 

transito 2 

Estándar mínimo 

de diseño 

camino 

Auditoria de 

riesgo Vial 

FACTOR 

OPERACIONAL 

Operación y 

conducción 

segura 

Planificación de 

rutas 1 

Planificación de 

rutas 2 

Riesgo según 

Rubro 

FACTOR 

VEHICULAR 

Mecánica 

automotriz 

Mantención e 

inspección de 

vehículos 

Diseño de  

Plan de 

mantenciones 

Control y uso de 

dispositivos de 

seguridad 

PREVENCIÓN DE 

ACCICDENTES 

Comportamiento 

físico de los 

vehículos 

Pericia y registro 

de los 

accidentes 

Práctica de 

tácticas 

evasivas 1 

(simulador) 

Práctica de 

tácticas 

evasivas 2 

(simulador) 



Materialões y Métodos 
EXAMEN DE INFORMACIÓN DE ENTRADA 

(software de modelación) 

• Niveles Psicosociales 

• Niveles de aversión al riesgo 

• Características de personalidad 

• Niveles psicomotrices 

• Niveles de conocimientos 

• Condiciones salud y estado físico 

 

PLAN DE 
COMPETENCIAS 

TECNICAS PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
CONDUCCIÓN 

LABORAL Evaluación final 

etapa y programa 

de seguimiento 

Cuando el conductor luego de completar un mínimo de 6 años participando 

constantemente del  programa, puede optar a una función de instructor de 

formación, fiscalizador de transito laboral, Brigadas de emergencia y rescate 

vehicular, etc., permitiendo que aumenten de forma real sus opciones 

laborales y obtenga el crecimiento profesional anhelado. 



UMA AVALIAÇÃO ISOLADA É APENAS UMA 

OLHADA NO MOMENTO, MAS ESTÁ 

RELACIONADA À SUA EVOLUÇÃO HISTÓRIA 

UNA EVALUACIÓN AISLADA  ES SOLAMENTE UNA MIRADA EN EL MOMENTO SINO 
ESTA RELACIONADA CON SU HISTORIAL DE EVOLUCIÓN 

Controle e monitoramento de resultados 



Conclusão 

Conocer los niveles reales y las capacidades de los conductores-operadores para poder 

percibir el riesgo, es vital para el entrenamiento y control de las situaciones adversas a 

las que se puede ver enfrentado el conductor laboral.  

Se debe generar un programa de entrenamiento y capacitación constante para los 

conductores  laborales, permitiéndoles ser parte importante  de la calidad y seguridad 

que debe tener el transporte, sin responsabilizarlos  directamente por la alta 

accidentabilidad. 



Muchas gracias 


