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A Educação para o Trânsito e as Tecnologias da 
Informação e Comunicação - TIC na Escola de 
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Palavras-Chave: Educação para o Trânsito; TIC; Games; Ensino Fundamental. 

 

Introdução  

O presente artigo traz uma reflexão sobre o uso 
das Tecnologias da Informação e Comunicação-
TIC na educação para o trânsito no contexto  da 
escola de ensino fundamental. A proposta foi 
desenvolvida dentro da Disciplina Mídias e 
Tecnologias, do Mestrado Profissional em 
Educação, da Universidade Estadual de Santa 
Cruz-UESC, que trouxe como fundamento principal 
a formação do educador diante do mundo digital e 
globalizado. 

Objetivo  

Compreender como as TIC são trabalhadas no 
ambiente escolar e desenvolver ações envolvendo 
as TIC e a educação para o trânsito, dando ênfase 
à mídia games.  

Materiais e Métodos 

A base metodológica deste artigo centrou-se na 
abordagem qualitativa, nos métodos de coletas de 
dados da análise documental e no estudo de caso, 
a partir da realidade da escola, foi possível 
fundamentar a prática pedagógica e potencializar o 
emprego dos jogos educativos no processo 
educativo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido,  após a levantamento sobre  as TIC 
no ambiente escolar, foi elaborada uma proposta 
pedagógica direcionada a mídia games, 
desenvolvida com os educandos do 7º Ano Ensino 
Fundamental, de uma escola pública da rede  
municipal.  

Ao longo da proposta, pudemos observar que ao 
contextualizar as novas mídias e tecnologias no 
processo de ensino aprendizagem, tivemos uma 
resposta positiva na compreensão dos educados 
sobre a evolução dos jogos no uso educacional e 

nos estudos sobre o trânsito no Brasil, no próprio 
laboratório da escola. Desta forma foi possível 
traçar um roteiro para estruturar a proposta 
educativa, sendo: 1. apresentação da temática 2. 
análise dos games na vivência das crianças e dos 
adolescentes; 3. compreender que tipos de jogos 
gostam e qual a finalidade; 4.logística dos games; 
5. analisar as potencialidades dos games; 6. 
perceber o trânsito no mundo virtual e real em 
campeonato de games. 

Resultados e Discussão 

Ao analisar os documentos da unidade escolar, a  
estrutura física nos espaços destinados as 
tecnologias, e a frequência média de utilização dos 
espaços destinados as TIC no ambiente escolar e 
em outros espaços, constatamos que existe muitos  
entraves apresentados pela escola no uso das TIC, 
tais como: a falta de formação dos professores, 
manutenção do espaço, amparo técnico, dentre 
outros. No entanto, existe um uso quase que diário 
destes educandos em outros ambientes, como 
suas residências e lugares adjacentes.  

Essa ambigüidade no processo de ensino 
aprendizagem foi minimizada já que buscamos 
embasar os estudos no emprego dos games e a 
educação para o trânsito a fim de  estreitar as 
linguagens tecnológicas tanto do educador, quanto 
do educando dentro do processo de inclusão 
digital.  

Conclusão  

As mudanças exigidas na percepção das TIC 
colocaram em cheque as relações no processo de 
aprendizagem, distanciando  por um lado a 
proposta pedagógica da escola e de outro  a 
vivência do educando, que encontrou nas novas 
tecnologias acesso a interação com a realidade 
puramente midiática, exigindo por parte da escola 
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promover um novo diálogo sobre as TIC no 
ambiente educacional. 
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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  

Desmistificar o conceito do trânsito como mera 
fatalidade, compreendendo que os acidentes estão 
relacionados a escolhas e comportamentos 
inseguros adotados; Promover a conscientização 
da comunidade e da família como agentes 
“modelos” para as crianças, refletindo sobre suas 
atitudes e comportamentos.  

Materiais e Métodos 

Para analisar os impactos do programa na 
comunidade, aplicamos uma pesquisa em que os 
entrevistados elaboraram depoimentos com 
narrativas de situações vivenciadas e/ou 
comportamentos modificados, visando identificar as 
crenças e valores sobre a segurança no trânsito 
contidos nos princípios argumentativos do discurso 
destas famílias.  

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 rodizio, buscando uma amostragem 
para o universo de 55 escolas participantes. Os 

familiares são orientados a escreverem (se 
quiserem) o que aprenderam e/ou mudaram em 
seus hábitos de transporte em função da 
participação do filho no programa. Foram coletados 
no ano letivo de 2017 um total de 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: Travessia segura e 
respeito as sinalizações; utilização equipamentos 
de segurança e transporte seguro de crianças; uso 
do celular X bebida e direção e velocidade e 
respeito às leis de trânsito. 

Conclusão  

A informação trazida pelas análises dos cadernos 
de depoimentos possibilita maior compreensão da 
realidade dos alunos, sendo fundamental para o 
planejamento permanente de ações e para a 
avaliação das ferramentas, recursos e estratégias 
utilizados no desenvolvimento do programa.  

Entre outras reflexões, a análise das informações 
coletadas nos cadernos de depoimentos nos 
permite concluir que é de fundamental importância 
considerar as questões socioeconômicas, os 
valores, o contexto pessoal e social e a cultura de 
segurança viária dos envolvidos e que efetivamente 
o processo de educação continuada permite 
ampliação do repertório da criança e, 
consequentemente, a influência na mudança dos 
hábitos cotidianos da família.  

mailto:erikatartari@hotmail.com
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Introdução  

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. 

Objetivo  

Apresentar o processo de implantação do 
equipamento no país, quais foram seus desafios, 
percepções e atuais números. 

Materiais e Métodos 

Análise de dados e estudos sobre esse tipo de 
tecnologia, ambiente de alunos, instrutores e 
órgãos públicos, bem como a reação dos usuários, 
resultados no Brasil e números atuais. 

Resultados e Discussão 

Em um país de dimensões continentais, as 
empresas fornecedoras de simuladores de direção 
enfrentaram grandes desafios logísticos, ao 
precisar entregar equipamentos de alta tecnologia 
nas regiões mais remotas do Brasil. Conscientizar 
milhares de instrutores e milhões de alunos quanto 
à importância da inclusão do simulador para 
aumento da segurança no processo de formação 
de motoristas foi outro desafio superado pelo 
segmento, que hoje conta com mais de 5 mil 
equipamentos instalados em cerca de 2 mil cidades 
brasileiras.   

 

Conclusão  

A criação da etapa pré-prática como parte do 
processo de formação de condutores no Brasil, 
possibilitou aos futuros motoristas a oportunidade 
de vivenciar situações adversas e de risco às quais 
não podem ser submetidos nas aulas práticas, nas 
ruas, por questões climáticas e/ou de segurança. 
Com isso, é notório o benefício para alunos e 
instrutores, que chegam à etapa final mais bem 
preparados e conscientes quanto às reações 
corretas a cada situação. 
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Introdução  

A discussão no âmbito legal sobre a utilização dos 
simuladores no processo de habilitação do Brasil 
teve início na segunda metade do século XX 
(BRASIL, 1976). 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 (MOLNAR, 2011; 
HIRSCH e BELLAVANCE, 2013; BROOKHUIS, 
2011). 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.   

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. 

Materiais e Métodos 

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, contendo 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 e grupo 3: alunos acima de 38 anos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostram que a maioria dos alunos 
concorda totalmente quando perguntado se os 
objetivos das aulas foram claros e precisos (80,4%) 
e quando perguntado se a aula foi bem organizada 
(89,7%). A maioria dos alunos também concorda 
totalmente quando perguntado se perceberam que 
as aulas no simulador são importantes no processo 
de habilitação (69%) e concordaram parcialmente 
(22,7%).  

Ainda sobre a condução, (25,8%) concordam 
totalmente em dizer que conduzir no simulador foi 
fácil, (19,6%) relaxante e (46,4%) agradável. 
(58,8%) concordaram parcialmente fácil, (51,6%) 
parcialmente relaxante e (42,3%) parcialmente 
agradável. 

Em relação ao desconforto percebido durante a 
condução foi perguntado qual foi o nível de 
desconforto relacionado a náuseas, tonturas, fadiga 
e algum outro sintoma relatado pelo aluno. A 
maioria dos alunos respondeu “nulo” para todas as 
questões.  

Em relação à náuseas, (90,8%) responderam nulo, 
(85%) responderam nulo para tonturas, e (81,6%) 
responderam nulo para fadiga. Outros sintomas 
relatados foram: “leve desconforto no joelho 
esquerdo” um aluno; “leve nervosismo por ser as 
primeiras aulas” dois alunos; “leve dor de cabeça” 
um aluno; “média ansiedade” uma aluna e “alta 
fadiga” uma aluna. 

Os alunos do grupo 3 faixa etária acima de 38 anos 
foram os que apresentaram o maior percentual de 
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desconforto leve 8% para enjoo, 12,6% para 
tontura e 16% para fadiga. 

Conclusão  

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 
são necessários em outras localidades para 
análises comparativas territoriais, de gênero, idade 
e até de renda.  
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Introdução  

O comportamento das pessoas na cidade onde 
moro é muito complicado, principalmente quando 
se trata de compartilhar espaços com relação ao 
resto dos usuários. Nós somos muito 
individualistas: Estacionamentos em lugares 
proibidos, velocidades perigosas, falta de respeito 
aos pedestres.  

La violência com a qual nos comportamos ao dirigir 
veículos mais o desinteresse que existe para 
resolver o problema têm resultados trágicos.  

Objetivo  

Promover o respeito pelas pessoas com deficiência 
na via pública. Iniciou-se uma campanha de 
conscientização chamada "aprender a compartilhar 
os espaços na via publica”.   

Materiais e Métodos 

Após uma análise da situação, realizou-se uma 
pesquisa das zonas em questão. A tarefa começou 
nas escolas, onde trabalhou-se com alunos 
interessados na realização do projeto. Realizou-se 
dentro da sala uma aula informativa do assunto. 
Realizou-se um oficina onde os alunos desenharam 
os folhetos ilustrativos.  

Construiu-se uma minipista de condução para que 
as crianças aprendessem na prática, para que os 
alunos pudessem participar sendo condutores de 
carros, e como pedestres. Só instalamos as 
sinalizações básicas e, sobretudo inclusão de um 
sinal que identifica aos incapacitados o espaço 
correto para que eles possam estacionar.  

Antes de sair às ruas e ir para as zonas em causa, 
houve uma conversa reflexiva entre pais, 
professores e alunos para que eles tivessem o 
compromisso individual e coletivo tendo 
consciência do que estavam para realizar. 
Trabalhou- se em dois centros bancários na área a 
qual identificamos que poderia ser a chave para 
início da campanha. Prosseguiu-se a observação 

no comportamento dos condutores de diferentes 
tipos de veículos, que estacionavam sem dar conta 
da sinalização que lhes indicava que a zona era 
restrita.  

Resultados e Discussão 

A pesquisa durou vários minutos. Observou-se que 
50% deles não observou a indicação, o resto sim 
advertiu a ordem dada pela sinalização, mas não 
acatou este mandato. Esta última atitude nos levou 
a um questionamento: Por que não se respeitam os 
espaços de quem mais precisam? Trabalhou-se 
sobre o desenho de um folheto com o logo de 
incapacitados e com uma sinalização que continha 
uma mensagem impactante com o objetivo de 
motivar a reflexão. • Estivemos com os alunos num 
lugar na calçada muito próximo à zona • Em 
quando chegou o primeira pessoa, nos 
aproximamos e entregamos o folheto. • Observou-
se que: • De cada 10 condutores que recebiam o 
folheto, 8 deles não realizaram nenhum tipo de 
gesto reprobatório à situação • Quando ficou a 
zona livre, se acercou um automóvel com o logo de 
incapacidade do qual desceu uma senhora que 
montou em sua cadeira de rodas para dirigir-se ao 
banco. 

Conclusão  

Essa última imagem é que definitivamente gerou 
em nós a esperança de que se pretende atingir a 
maior efetividade na segurança no trânsito e é 
possível do conseguir. É necessário um 
compromisso da sociedade mais a presença 
permanente e ativa de quem têm a 
responsabilidade fazer cumprir os regulamentos do 
trânsito que foram criados por uma só causa a de 
simplesmente proteger às pessoas para salvar 
suas vidas. 
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Introducción 

Através 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 a los participantes 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 

Ubicación: El presente proyecto se pondrá en 
práctica como prueba piloto en Argentina,  
Provincia Buenos Aires, Ciudad Mercedes, situada 
al Oeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Intervinientes: Comunidad Educativa incluyendo 
padres. Duración del proyecto: Desde el mes de 
Julio a Diciembre de 2018.   

Convocatoria por establecimiento educativo (Todos 
los niveles). Plan de Acción dirigido y desarrollado 
por TECPREMER Asociación Civil; Producción 
concreta de acciones, Implementación de técnicas 
de trabajo en conjunto.  

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 dio 
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. 

Conclusión 

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.  
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Introdução  

As mortes no trânsito de países em 
desenvolvimento é uma realidade que assola a 
sociedade destrói sonhos, famílias, deixando rastro 
de dor, perda e sofrimento. Na cidade de Campina 
Grande-PB, essa realidade não é diferente. Daí, 
inúmeros estudos, planos e ações são realizados 
no sentido de combater esse mal que todos 
estamos sujeitos.  

Surge assim, a necessidade de ações efetivas 
planejadas estrategicamente para alcançar 
resultados significativos. A fiscalização eletrônica 
vem sendo utilizada amplamente nas ruas das 
cidades de grande é médio porte na tentativa de 
reduzir o número de mortes no trânsito que cresce 
a cada dia.  

Objetivo  

Este estudo tem como alvo principal, analisar o 
impacto da fiscalização eletrônica, sobre os 
acidentes com vitimas fatais um ano após a 
implantação dos equipamentos, comparando com o 
mesmo período antes de seu funcionamento. 

Materiais e Métodos 

Os resultados do impacto da fiscalização eletrônica 
sobre a mortandade no trânsito de campina são 
originários de dados de acidentes com vítimas 
fatais que foram coletados durante pesquisa 
longitudinal de campo e documental por um 
período de dois anos, sendo considerado a titulo de 
testes, um ano antes e um ano depois da 
implantação dos equipamentos.  

Esta pesquisa foi realizada junto aos órgãos do 
município (SAMU e Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos - STTP) e do estado (Policia 

Militar –CPTRAN e NUMOL). Para evitar a 
superestimação dos casos de óbitos, os dados 
foram submetidos a uma severa crítica das 
informações visando a padronização e eliminação 
das duplicidades das ocorrências.  

A hipótese levantada é que fiscalização eletrônica 
não influencie na redução das mortes no trânsito do 
município de Campina Grande, um ano após sua 
implantação. Para aceitação ou rejeição da 
hipótese nula (Ho), utilizou-se de testes não 
paramétricos para mostras emparelhadas a 
exemplo do teste de Wilcoxon para verificar a 
significância dos resultados posteriores a 
fiscalização eletrônica.  

Resultados e Discussão 

Os resultados mostraram que, nos locais 
específicos onde foram implantados os 
equipamentos de fiscalização eletrônica, houve 
uma redução de 100% dos óbitos um ano após o 
funcionamento dos equipamentos, observou ainda 
que; nas vias principais digo, em um cruzamento, a 
via com maior fluxo de veículos, também 
constatou-se redução de 27% nos acidentes com 
óbitos. 

Conclusão  

Concluímos que: a fiscalização eletrônica mostra-
se eficiente no combate aos acidentes de trânsito 
com vítimas fatais, desde que haja estudo prévio 
que identifique aquele local como crítico em 
acidentes. Observa-se ainda uma pequena 
influencia da fiscalização eletrônica sobre as vias 
principais. Com este, não se pretende esgotar as 
possibilidades de novos estudos dado a dinâmica 
do trânsito. 
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Introdução  

O trânsito em condições seguras é um direito de 
todos e dever dos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro. No entanto, as estatísticas 
demonstram que muito precisa ser feito para um 
transitar mais humano e seguro. Esta proposta 
contempla a preparação e a mobilização das 
cidades do entorno da Rodovia MG-179, localizada 
no sul do Estado de Minas Gerais. Ao serem 
beneficiadas com o programa de manutenção 
rodoviária se veem diante do aumento de acidentes 
de trânsito.  

A população e a Secretaria Municipal de Saúde de 
São João da Mata demandaram medidas urgentes 
do Poder Público. Como a melhoria das vias 
exigem mudanças comportamentais e na gestão 
pública, a construção e a consolidação de parcerias 
efetivas com diferentes segmentos governamentais 
e não-governamentais e intervenções de Educação 
e Mobilização, são essenciais para o alcance de 
resultados significativos.  

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.  

Materiais e Métodos 

Elaborou-se um diagnóstico prévio, por meio da 
análise estatística sobre os acidentes de trânsito 
ocorridos na MG-179, dos períodos do antes, 
durante e após as intervenções na rodovia. As 
informações foram extraídas do Boletim de 
Ocorrência da Polícia Rodoviária do Estado de 
Minas Gerais. Ocorreram reuniões com 
representantes do poder legislativo municipal, da 

sociedade civil e educadores da região. Foram 
promovidas palestras e ações de mobilização, 
sendo distribuídas mensagens educativas 
elaboradas pelos alunos das escolas locais. Por 
conseguinte, serão capacitados docentes e 
multiplicadores.  

Resultados e Discussão 

Dos 48 acidentes identificados no período de 
janeiro a outubro de 2017 na Rodovia MG-179, 
79% tiveram como causas presumidas os fatores 
humanos, sendo os mais proeminentes, excesso 
de velocidade, falta de atenção e embriaguez ao 
volante.  

As ocorrências restantes (21%) relacionam-se a 
fatores como defeito no veículo e na via, 
aquaplanagem, derrapagem e animal na pista. Dos 
18 acidentes de trânsito ocorridos no trecho 
compreendido entre as cidades de São João da 
Mata e Silvianópolis, 89% relacionam-se a fatores 
humanos.  

Ao contrário do que a comunidade acreditava, a 
falha humana foi predominante. Evidências 
científicas semelhantes, relativas aos fatores de 
risco como o excesso de velocidade e beber e 
dirigir especificamente, foram descritas pela 
Organização Mundial de Saúde, que recomendou a 
realização de práticas que assegurem o respeito à 
legislação pertinente a esses fatores. 

Conclusão  

A mesma metodologia de trabalho será proposta 
em 2018 para a comunidade das cidades de Poço 
Fundo e Turvolândia. Experiências como esta têm 
demonstrado que ações intersetoriais coordenadas 
e o fortalecimento da participação comunitária são 
estratégias essenciais para o alcance de uma 
cultura de paz e segurança no trânsito. 
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Introducción 

Una de los rubros que representa mayor riesgo y 
fatalidad relacionada con la conducción en nuestro 
país es el rubro de la Minería Chilena.  

Del total de accidentes fatales de la minería en el 
año 2015, en un 56% existió la presencia de por lo 
menos 1 vehículo. Un conductor Minero se 
encuentra afecto a condiciones adversas para el 
ejercicio seguro de su conducción y va a enfrentar 
de manera constante la dinámica del riesgo 
presente en la movilidad.  

La movilidad en los procesos de producción en la 
minería cobran un rol principal en los tiempos y en 
los costos propiamente tal de la producción. El 
operador de vehículos móviles debe generar 
ajustes y maniobras, para el logro de los objetivos y 
también con la finalidad de evitar situaciones 
potencialmente peligrosas, por lo tanto en esta 
labor se ve enfrentado de manera constante a la 
recopilación y análisis de información obtenida 
durante su conducción, tanto la que puede entregar 
la vía, el vehículo, la operación y el más importante, 
su comportamiento social.  

Objetivo  

El objetivo de esta presentación es poder 
demostrar la importancia de la evaluación de los 
niveles de percepción de riesgo, relacionandolo con 
sus niveles psicosciales y sus competências 
técnicas operacionales y de esa forma obtener una 
efectiva aplicación de um programa de corrección o 
de mejoramiento real del conductor. 

Materiales y Metodos 

El Estudio basa su análisis sobre los modelos 
cognitivo-motivacionales y cómo tienen una 
relación intrínseca con las creencias, expectativas y 
anticipaciones que los conductores mineros tienen 
respecto a los posibles riesgos futuros y cómo 

estos son un determinante fundamental de su 
conducta a la hora de explicar su comportamiento 
en el tránsito y sobre todo en la toma de 
decisiones. Para el desarrollo de este estudio 
aplicamos diferentes evaluaciones de imágenes 
digitales y encuestas psicosociales, en una muestra 
de 100 conductores mineros y las 
interrelacionamos con una muestra de 40.000 
evaluaciones de orden psicológico y tendencia 
frente al riesgo que ha desarrollado el Centro de 
estudios de Conductores TodoTransito, quien nos 
facilitó la información y datos para desarrollar un 
análisis de la situación actual.  

Resultados y Discución 

El 27% del total de los accidentes em Chile se 
producen porque los conductores “no se 
encuentran atentos a las condiciones del transito 
del momento”. Este items es el más alto a nível 
nacional y se encuentra diretamente relacionado 
com los niveles de percepción de riesgo y como 
somos capaces de poder entender las situaciones 
dinâmicas del momento.  

La conducción sub-consiente aplica diretamente 
para conductores que desarrollan su ejercicio 
laboral bajo vias monótonas, de las cuales tiene 
conocimiento total y continuo de su operación, 
memorizando las condiciones a las cuales se 
encuentran expuestos de manera constante. 

Conclusión  

Esperando que este estudio pueda servir de apoyo 
a los departamentos de Prevención de Riesgos 
Laborales, para comprender y enfrentar de mejor 
forma los riesgos que presentan los conductores 
profesionales en el ejercicio de su labor.  
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Introduccion 

Es lamentable hablar de la educación vial en 
Bolivia ya que haciendo comparaciones con países 
vecinos podemos asegurar que la falta de una 
educación vial hace que nuestro país se encuentre 
en los 3 primeros lugares en las estadísticas 
latinoamericana con hechos de transito con pérdida 
de vidas humanas con 23 muertos cada 100 mil 
habitantes, de ahí que podemos enumerar los 
factores más relevantes para estos hechos. 

Objetivo  

Fortalecimiento a las escuelas de conductores 
Mediante la escuela se propone realizar 
capacitaciones a toda la población desde escuelas 
hasta la misma policía en temas vials. Creacion de 
un comité nacional vial se pretende realizar en su 
primera fase la creación de comités viales 
regionales luego una nacional. Capacitacion a las 
escuelas de conductores. Con la firma de 
convenios internacionales en la búsqueda de 
profesionales del área se capacitara a todas las 
escuelas del país en temas viales.  

Materiales y Métodos 

Siendo más 50 autoescuelas en Bolivia todas 
reguladas y acreditadas por el SEGIP sin embargo 
no son apoyadas con un mínimo de capacitaciones 
en temas viales.  

Resultados y Discusión 

Problemática: falta de cumplimiento de normas 
vials. Pese a que tenemos el código y reglamento 
de transito desde 1979 y varias decretos supremos, 
la ciudadanía no tiene el respeto por las mismas ya 
que ni las autoridades policiales se enmarcan en 
las mismas 2.- Actualizacion de leyes sobe normas 
de transito Tenemos un código que no se acomoda 
a la realidad actual debido al crecimiento del 
parque automotor en el país 3.- Compromisos de 

politicas de gobierno. Existen varios compromisos 
desde municipales, provinciales, departamentales y 
nacionales pero que ninguna se cumple haciendo 
que la población desconozca las mismas. 4.- Falta 
de señalizacion. En las principales capitales del 
país las ciudades tuvieron un crecimiento abismal 
en tema centros urbanos donde la falta de 
señalización o señalización que no cumplen 
normas viales hacen que la población las ignore 5.- 
LEY 145 Esta ley fue creada el 2011 para la 
creación del SEGIP (servicio general de 
identificación personal ) con el objetivo de realizar 
acciones concretas sobre la identificación y la 
entrega de licencias de conducir pero que hasta la 
fecha no se puede consolidar la escuela pública de 
conductores. 6.- Escuela de conductores en el pais. 

Conclusión  

El mejoramiento en el proceso de certificaciones a 
conductores Realizando reuniones conjuntas con el 
SEGIP se pretende realizar mejoras en los circuitos 
para las evaluaciones teórico práctico. 

Referências  
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Introdução  

O Instituto Mobih foi criado pelo Grupo Tecnowise 
para utilizar a experiência de suas empresas, ao 
longo de mais de 30 anos de atuação, para gerar 
transformações positivas em todo o Brasil, graças à 
produção de pesquisas, materiais e eventos. Para 
tanto, trabalhamos com o conceito de mobilidade 
humana, que coloca o ser humano no centro da 
mobilidade.  

Objetivo  

Apresentamos o conceito de mobilidade humana. 
Nesse contexto, as pessoas estão no centro das 
ações de mobilidade e são vetores de ideias, 
informações, boas práticas e insights, para acelerar 
o processo de desenvolvimento e incentivar a 
diversidade de diálogos sobre os desafios da 
mobilidade. 

Materiais e Métodos 

Dados sobre formação de condutores, pesquisas 
de tendências de mobilidade, pesquisas de 
sentimento e percepção sobre mobilidade. Coleta 
de dados secundários e primários e data insights. 

Resultados e Discussão 

Como a análise de dados sobre a relação de 
indivíduos com a mobilidade podem fornecer 
insights que afetam e evolução tecnológica, as leis 
de trânsito, a educação e a formação das pessoas, 
bem como a relação entre governos e cidadãos. 

Conclusão  

Para entender os desafios da mobilidade é preciso 
entender as pessoas. Ferramentas de data 

analytics e de data insights nos ajudam a formatar 
ações temática e a identificar influenciadores. O 
Instituto Mobih promove o intercâmbio de 
informações, ideias e conteúdo relevante, para 
ampliar interação entre agentes, garantindo a 
evolução constante e permanente da mobilidade. 
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Introducción  

La presentación tratará de entregar una mirada 
alentadora luego de una exposición con cifras 
reales acerca de la normativa de tránsito aplicada 
en Chile y el porcentaje de muertes por diversos 
motivos en cuanto a accidentes de trânsito.   

Objetivo  

Dar cuenta de la necesidad e importancia de las 
Escuelas de Conducir, como el eslabón entre los 
ciudadanos, la Ley de tránsito y su cumplimiento, 
las autoridades administrativas como el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno 
de Chile, la Comisión Nacional del Tránsito 
(Conaset), Carabineros de Chile, tengan inculcados 
los valores primordiales en la conducción, al mismo 
tiempo las autoridades comprendan y potencien la 
intervención positiva de las Escuelas de Conducir, 
beneficiando así a los ciudadanos, ocasionando 
una merma en los accidentes de tránsito 
(siniestralidad de tránsito), que nos hace estar 
como país en un lugar negativamente preferente de 
accidentes con resultado de muerte, provocando un 
gran gasto gubernamental y daño social asociado a 
la pérdida de los seres queridos y dañando la 
imagen de un país que busca o entiende que 
supuestamente se encuentra en vía de desarrollo. 

Materiales y Métodos 

Poniendo énfasis en que los accidentes no son 
tales puesto que son errores humanos que se 
pueden evitar, en circunstancias de que los 
accidentes propiamente tales son inevitables. 

Resultados y Discusión 

Las estadísticas que pretendo llevar al Congreso 
dan cuenta del sub desarrollo a nivel 

latinoamaricano de políticas que propendan a salir 
de los graves resultados en la accidentabilidad. 

Los ciudadanos demuestran carecer de la 
idoneidad moral para determinar por sí solos el 
camino a seguir para evitar conductas que 
producen graves accidentes. 

La Discusión se basa en diversos detalles y 
conductas de los ciudadanos que van ligadas a 
costumbres arraigadas en la sociedad y que sólo 
por medio de la disciplina impuesta y las nuevas 
políticas públicas deben modificar. Tocaré además 
la insuficiencia de la Ley Emilia ( tolerancia Cero en 
el alcohol). 

Lo que se espera es fomentar la enseñanza y la 
educación vial, encontrar los caminos que nos 
lleven a modificar conductas que van en claro 
perjuicio de la sociedad. 

Potenciar a Las Escuelas de Conducir y las buenas 
prácticas. Las modificaciones a la normativa 
vigente, que vaya de la mano con optimizar los 
recursos existentes. 

Las subvenciones gubernamentales para los 
ciudadanos que económicamente sean vulnerables 
facilitando así que puedan hacer los cursos de 
conducir correspondientes y del como la aplicación 
de todas estas medidas puede revertir en forma 
negativa los Accidentes con Resultado de muerte. 

Conclusión  

Además hacer un alcance entre la no 
obligatoriedad de tomar un curso de conducir y el 
abismo existente en los conocimientos de los 
conductores. 
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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.  

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, com base nos seguintes 
fundamentos: (a) a CNH é uma licença do Estado e 
não um direito do cidadão; (b) suspensão e 
cassação são as penalidades administrativas 
máximas aplicáveis pela autoridade de trânsito; (c) 
direito ao trânsito seguro, direito fundamental de 
segunda dimensão (Cássio Honorato); (d) princípio 
da confiança; (e) teoria da Janela Quebrada; (f) a 
mera aplicação das penalidades não se mostra 
suficiente para impor ao condutor que se abstenha 
de dirigir; (g) necessidade do uso do poder de 
polícia administrativa de trânsito.  

Materiais e Métodos 

A operação surgiu com mudança de vários pontos 
do CTB provocados em 2016 pela Lei n.º 13.281. 
Houve mudança na interpretação jurídica sobre o 
crime do art. 307 do CTB, o qual passou a ser 
configurado quando a suspensão tiver sido 
aplicada por determinação judicial ou 
administrativa. 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. A localização dos condutores é feita 
por equipes do Detran. Os resultados são 
computados no “PLACAR PONTOS PARA A 
VIDA”. Fora confeccionado material gráfico de 
divulgação e orientação sobre a operação. 

Resultados e Discussão 

Até o momento (15/02/2018) foram retirados das 
ruas 446 condutores (418 suspensos e 28 
cassados), e a soma de pontos atinge a 
impressionante marcar de 9.441 pontos. Mais de 
52 processos foram autuados no TJDFT, sendo 
que em 11 casos já ocorreu a transação penal. A 
quantidade de autuações aumentou em mais de 
400% em relação ao ano de 2016.  

Os casos de condutores suspensos/cassados 
envolvidos em acidentes de trânsito fatais 
diminuíram de nove para nenhum caso em 2017. 
Foram detectados cerca de 2.000 condutores que 
podem estar descumprindo a penalidade. A maioria 
dos condutores flagrados cometeu no passado a 
infração do art. 165 ou art. 165-A do CTB. 

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. 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.  
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Introducción  

La idea principal es plantear los problemas que 
acarrean habilitar a un conductor en nuestro país 
ya que en su gran mayoría vienen con muchos 
vicios traídos desde el hogar o su nicho social y 
que las escuelas de conductores que podrían 
ayudar a mejorar y pulir tales vicios no son las 
suficientes en el país y además no existe un 
estándar a nivel nacional para regular este sistema 
de aprendizaje por lo que muchas "enseñan" lo 
básico y los municipios no pueden colaborar en 
mucho ya que en general cuentan con poco 
personal, recursos económicos y logísticos para 
afrontar la ardua tarea de preparar a un conductor 
responsable.  

Objetivo  

El principal objetivo es discutir, debatir el tema y la 
problemática con pares y escuchar y ver 
experiencias exitosas en la matéria. Por outro lado 
implementar paulatinamente escuelas de conducir 
(públicas o privadas) en los municípios de la zona, 
como objetivo principal la implementación de estas 
escuelas en todo el país.  

Materiales y Métodos 

Ver la forma de poder transformar experiencias 
exitosas de otros países e implementarlas en mi 
ciudad como primer medida e ir avanzando niveles 
a medida que se vayan puliendo imperfecciones en 
la práctica para finalmente presentar proyectos de 
implementación de escuelas de conducir estatales 
con estándares bien definidos para mejorar los 
mitos viales que tan arraigados están en nuestra 
población argentina. Estos estándares serán 
transformados en Ordenanzas locales para 
comenzar con la prueba piloto, la cual será 
evaluada trimestralmente en cantidad de evaluados 
y calidad de capacitadores.  

Resultados y Discusiones 

Los resultados esperados para esta presentación 
es primariamente el debate de la problemática vial 
de argentina, aportando datos oficiales y de ONG´S 
como Luchemos por la vida, ISEV, CESVI, etc., 
para una vez debatido poder llevar una idea más 
acabada de las experiencias latinoamericanas a mi 
región y a mi país. 

Conclusión  

Mejorando las escuelas privadas de conducir, 
auditándolas constantemente para llegar a 
estándares razonables de preparación acorde a las 
necesidades y urgencias locales; creando escuelas 
de conductores estatales en las ciudades que no 
existan las privadas, o que coexistan no como 
competencia empresarial, sino como cometencia 
para ayudar a los ciudadanos a no solo ser buenos 
dominadores de la máquina que conducirán sino 
más que nada ser conductores responsables y que 
puedan ayudar a ajar los altos índices de 
siniestralidad que tiene Argentina. 
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Introdução  

Algumas intervenções de Engenharia de Tráfego 
têm como foco a segurança viária, algumas por 
vezes impopulares. Infere-se que as percepções 
quanto as referidas medidas são influenciadas 
pelos conhecimentos prévios e impacto que estas 
têm na qualidade de vida e outros aspectos da 
mobilidade. Havendo sensibilização quanto a 
relevância das referidas medidas, ou quando estas 
vêm em atenção a uma demanda social, acredita-
se que contarão com maior anuência da população. 
Neste sentido, infere-se a contribuição dos meios 
de comunicação de massa como agentes 
formadores de opinião.  

Objetivo  

Identificar como o jornalismo impresso do Distrito 
Federal, 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 sendo verificados 
sensos e dissensos. Foram tratados a partir de 
análise do conteúdo, documental e estatística 
descritiva.  

Resultados e Discussão 

Apurou-se que 45,5% das referências 
enquadravam-se como noticiário, 10,5% opinião e 
44% vindicação, assim distribuídas: 02 em 2010, 
37 em 2011, 32 em 2012, 19 em 2013, 14 em 2014 
e 10 em 2015. 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. Tendo em 
vista a integralidade da série destaca-se que nos 
registros correspondentes a noticiário, 54% eram 
referentes à Engenharia de Tráfego, 29% à 
Segurança Viária e 17% estabeleciam a interface 
Engenharia de Tráfego/Segurança Viária.  

Quanto às vindicações, 82% referiam à Engenharia 
de Tráfego, 12% à Segurança Viária e 6% à 
interface Engenharia de Tráfego/Segurança Viária. 

Em se tratando de opinião, 83% referiam à 
Engenharia de Tráfego e 17% eram alusivos à 
interface Engenharia de Tráfego/Segurança Viária. 

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. A ausência das 
referidas publicizações fragiliza a tentativa de 
desconstrução da expressão indústria da multa. 

Conclusão  

Pretende-se realizar 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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Introducción  

Los accidentes de tránsito siguen siendo una de las 
principales causas de muerte en la provincia de 
Formosa. Desde el ámbito educativo creemos que 
el único camino para la toma de conciencia es 
educar en la prevención desde la formación de 
peatones y futuros conductores, mediante 
proyectos escolares integrales, que apunten al eje 
central: “el tiempo de reacción, y su consecuencia 
en el movimiento”, y a partir de allí, sumar todos los 
elementos que forman el contexto de situación y 
permitan identificar en cada caso, aspectos que 
actúan a favor y aspectos que actúan en contra de 
la vida. 

Objetivo  

Crear propuestas didácticas que permitan a los 
escolares, formar una experiencia permanente 
sobre la distancia de reacción para el tránsito, en 
función de las velocidades legales, en ciudad y en 
ruta.  

Materiales y Métodos 

Dos ejes y sus dimensiones fueron creados como 
parte del proceso de evaluación de los materiales 
didácticos: Fundamentos Legales: respetar la 
currícula actual del nivel secundario de Argentina 
en los 6 años obligatorios; Fundamentos Científico-
Pedagógicos: que a su vez fueron divididos en tres 
pilares: a) la de fundamento: con la Biología: para 
el estudio del tiempo de reacción humana, y su 
relación con el movimiento; con la Formación Ética 
y Ciudadana: para el estudio de la Ley Nacional 
Argentina de tránsito N° 24.449; con la Matemática: 
para las modelizaciones algebraicas y funcionales y 
su representación gráfica a través de GeoGebra; 
con la Física: para el estudio de las leyes de 
Newton, la cinemática, la óptica y las leyes de los 
gases; con la Geografía: para el estudio del 
espacio geográfico; b) la de difusión: con la 

Lengua: para la creación de la propaganda sobre 
las distancias más importantes a aprender; con la 
Música: para la creación de jingles sobre esas 
distancias; c) la de desarrollo de la capacidad para 
estimar distancia: con el Arte y el Diseño: para 
construir la perspectiva con la distancia inmóvil real 
mínima necesaria para reaccionar según la 
velocidad de movimiento; con la Educación Física: 
para desarrollar la capacidad de estimar distancias 
en movimiento con la práctica del básquet ball, el 
handball, el vóley ball, el fútbol, la gimnasia rítmica, 
la natación, el hockey y la gimnasia artística; con la 
Producción y Gestión Comunicacional: para grabar 
en la retina el paisaje monótono del camino, el 
asfalto y sus líneas cortadas, a través de la 
filmación en movimiento de otro vehículo a la 
distancia mínima (para lo cual, la matemática hará 
su apoyo al conductor, con la homotecia, para 
mantener esta distancia en forma más o menos 
constante) necesaria para reaccionar en 
velocidades legales permitidas.  

Resultados y Discusión 

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.  

Conclusión  

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 
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aplicación, difusión e interconexión con otros a 
fines. 

Referências  
BILL, Nichols (1997). Paidos Comunicaciones. La 
Representación de la Realidad. 

BOCCO, Mónica. (2010). Funciones elementales para 
construir modelos matemáticos. 

CRESPI, Irene (1982) Editorial Universitaria de Buenos 
Aires. El linguaje Plástico Visual. 

CUBASE 5, software. (2005). www.steinberg.net. 

DOUGHERTY, Neil J. (1985). Ed. Reverte. Educación 
Física y Deporte. 

DURAN, Baxendale, Pierre. (1996). Editorial Troquel. 
Segunda Edicion. La Sociedad y los Espacios 
Geograficos. 

FERNANDEZ, Diez Federico y Martinez Abadía José 
(1998). Paidos. Manual Básico del Lenguaje y 
Narrativa Audiovisual. 

GAGLIARDI, Ricardo. (2009). Editorial Aula Taller. El 
lenguaje plástico visual. 

GARIJO, José Luis y Serrano Maria Dolores. (2000). Inde 
2. Hockey entre piernas. 

GUYTON,Arthur C.. (1997, Mayo). Editorial Médica 
Panamericana S.A. Madrid. Anatomia y fisiología del 
sistema nervioso.  

GUZMAN, Miguel, Colera José, Salvador Adela. (1987). 
Matemáticas bachillerato 1. 

HOHENWARTER, Markus (2001). Universidad de Linz, 
Austria. GeoGebra: www.geogebra.org. Software 
matemático interactive libre.   

KATZ, Steven. (2000). Plot Ediciones. Plano a Plano de 
la Idea a la Pantalla. 

LESCANO, Marta y LOMBARDO Silvina. (2000). 
Ediciones del eclipse. Lecturas y escrituras.  

MAZZALOMO, Lidia, LUCARINI, Marcelo, BROWARNIK, 
Graciela. (2012) SM Argentina Serie Conectar 2.0. 
Ciudadanía: estado y nación, gobierno, democracia y 
participación. 

MONCADA, García Francisco.(1974, 2012,nueva 
edición). Framong. Teoría de la música.  

NARVAJA de Arnoux y otros. (2009). Editorial Biblos.  
Elementos de análisis argumentativo. 

NOGUEIRA, Silvia. (2010). Editorial Biblos.  Manual de 
lectura y escritura universitárias. 

PEREIRA, Marcela (1999). La LLave. Defendamos la 
Vida. 

PETER, Nichol. (2011). Swing. Aprender a ler música: 
la clave de la teoría musical.  

RABIGER, Michael. (2005). Instituto Oficial de Radio y 
Televisión. RTVE. Dirección de Documentales. 

Serva Jewett. (2009). Editorial Cengaga Learning. Física 
para Ciencias e Ingenierias con Física Moderna. 

Wilson Burda Luo. (2007). Editorial Pearson. Física 
Sexta Edición. 

www.argentina.esm.net/infoleg (1994). Ley de Tránsito 
Argentino 24.449.  

 

 

http://www.argentina.esm.net/infoleg


APRESENTAÇÕES    

DE  PÔSTER

BE LO  HOR I ZONTE  -    BRAS I L  

20 1 8



IV Congresso Latino-americano de Segurança no Trânsito e Formação de Condutores [Silva, Alexandre] 

Alaci. Belo Horizonte, 17 e 18 de Maio 2018 - 33 - 

A Educação para o trânsito, a fiscalização, e os 
impactos na segurança viária no estado do Rio de 

Janeiro 

Alexandre da Rocha Silva1 

(1) Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro., e-mail: alexandreadms@gmail.com 

 

Palavras-Chave: Trânsito; Acidentes; Educação; Comportamento; Fiscalização; Segurança. 

 

Introdução  

Nos últimos anos, a frota de veículos no Brasil teve 
um crescimento expressivo. Com a motorização da 
mobilidade, o excesso de automóveis e 
motocicletas nas vias, associados ao 
comportamento inadequado de seus partícipes no 
trânsito culminaram nos altos índices de acidentes, 
casos de morte e de invalidez no trânsito brasileiro, 
tornando-se um dos principais problemas de saúde 
pública do país.  

Objetivo  

Analisar como a educação para o trânsito, o 
processo de formação de condutores e a 
fiscalização podem contribuir para a redução de 
acidentes.  

Materiais e Métodos 

Foram realizadas pesquisas quanto à frota de 
veículos, ao perfil das vítimas de acidentes, ao 
impacto socioeconômico e ao número de 
atendimentos dos Projetos de Educação para o 
Trânsito do Detran-RJ. 

Resultados e Discussão 

Em 2011, a Organização das Nações Unidas – 
ONU – lançou a campanha “Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito 2011-2020” com o objetivo 
de reduzir em 50% o número de vítimas de 
acidentes de trânsito (WHO, 2010). No Brasil, de 
acordo com dados estatísticos de 2011 a 2016, os 
números relacionados às vítimas de trânsito 
superaram uma média anual de 50 mil vítimas 
fatais e mais de 300 mil casos de invalidez 
permanente nos diferentes modais do trânsito 
(DPVAT, 2017).  

A redução da morbimortalidade no trânsito 
brasileiro requer ações efetivas dos Órgãos de 
Trânsito responsáveis e de toda a sociedade, para 
que se possa alcançar a meta de redução proposta 
pela ONU. Nesse mesmo período, o Detran-RJ, por 
meio da Coordenadoria-Geral de Educação para o 
Trânsito, promoveu entre as suas principais ações, 
a formação de 15 mil motociclistas profissionais 
nos Cursos Especializados para motofretistas e 
mototaxistas, oferecidos pela Escola Pública de 
Trânsito-EPT, o “Programa Trânsito na Escola” 
proporcionou a educação para o trânsito aos 
alunos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental (I e II) e Médio, atendendo 70 mil 
alunos e professores, e o projeto “Detran nas 
Empresas”, realizou cerca de 360 palestras 
educativas em instituições públicas e privadas, 
alcançando um público aproximado de 20 mil 
participantes.  

Todo esforço empreendido nas ações de educação 
para o trânsito, tendo por finalidade orientar e 
incentivar o comportamento seguro, torna-se mais 
eficaz quando acompanhado de um sistema de 
fiscalização que iniba a sensação de impunidade e 
a conduta inadequada no trânsito. 

Esses resultados podem ser percebidos na 
redução de 28% de vítimas fatais, e de 43% a 
menos de condutores flagrados dirigindo sob efeito 
de álcool, em 2,7 milhões de veículos abordados 
até 2017 de acordo com dados da Operação Lei 
Seca do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ, 
2017). 

Conclusão  

Ações educacionais e campanhas de 
conscientização em todos os segmentos aliadas à 
fiscalização são fundamentais para a redução de 
acidentes e para a disseminação da cultura da 
segurança do trânsito no Brasil, a fim de tornar o 
ambiente menos bélico, mais saudável e humano. 
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Introdução  

Nos últimos anos, a frota de motocicletas no Brasil 
teve um crescimento exponencial. Com esse 
fenômeno, os casos de morte e de invalidez no 
trânsito brasileiro, envolvendo motociclistas, 
atingiram números alarmantes e ratificam um dos 
principais problemas de saúde pública do país.  

Objetivo  

Avaliar como a educação para o trânsito, o 
processo de formação de condutores e a 
fiscalização podem contribuir para a redução de 
acidentes.  

Materiais e Métodos 

Foram realizadas pesquisas quanto à frota de 
motocicletas, ao perfil das vítimas de acidentes 
envolvendo motociclistas e ao impacto 
socioeconômico.  

Resultados e Discussão 

Em 2011, a Organização das Nações Unidas – 
ONU – lançou a campanha “Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito 2011-2020” com o objetivo 
de reduzir em 50% o número de vítimas de 
acidentes de trânsito (WHO, 2010).  

No Brasil, de acordo com dados estatísticos de 
2011 a 2016, os números envolvendo motociclistas, 
superaram uma média anual de 20 mil vítimas 
fatais e aproximadamente 300 mil casos de 
invalidez permanente, ultrapassando outros modais 
do trânsito, não menos importantes, como as 
vítimas de automóveis, ciclistas e pedestres 
(DPVAT, 2016).  

Este fato chama a atenção para a emergência da 
necessidade da redução da morbimortalidade no 
trânsito brasileiro, o que requer ações efetivas dos 
Órgãos de Trânsito responsáveis e de toda a 

sociedade, para que se possa alcançar a meta de 
redução proposta pela ONU. No mesmo período, o 
Detran-RJ, por meio da Coordenadoria-Geral de 
Educação para o Trânsito, promoveu a formação 
de 15 mil motociclistas profissionais, realizou mais 
de 570 palestras educativas em empresas e 
escolas, alcançando um público aproximado de 44 
mil pessoas entre jovens e adultos.  

As ações educativas quando feitas de forma 
pontual, ou seja, isoladamente, não garantem a 
mudança de comportamento, logo, é fundamental a 
participação de um sistema de fiscalização que 
também oriente e promova condutas adequadas, 
de modo a inibir atitudes que possam apresentar 
risco aos participantes do trânsito.  

Esses resultados podem estar refletidos na 
sensível redução de 28% de vítimas fatais, e de 
43% a menos de condutores flagrados dirigindo 
sob efeito de álcool, de acordo com dados da 
Operação Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro 
(DETRAN-RJ, 2017). 

Conclusão  

Ações educacionais e de conscientização unidas à 
fiscalização são fundamentais para a redução do 
número de vítimas e para a multiplicação da cultura 
da segurança no Brasil, a fim de tornar o trânsito 
seguro um compromisso de todos. 
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Introdução  

Baseado na contemporânea preocupação com a 
segurança e comodidade dos usuários do modo 
rodoviário, é possível citar diversos problemas que 
tangem a temática e que acarretam elevados 
índices de acidente e rígidas críticas à educação de 
condutores. O transporte rodoviário é responsável 
por uma enorme representatividade no transporte 
de passageiros no país, seja por modos coletivos 
ou individuais.  

O acidente de trânsito é considerado um grande 
problema social por estar entre as principais 
causas de mortes em todo o mundo e, 
principalmente, no Brasil. Diversos estudos 
mostram que o fator humano esta presente em 
quase 100% das ocorrências e, portanto, a 
percepção que é um fator cognitivo do ser humano 
está diretamente ligada ao modo de condução, que 
por sua vez tende a se alterar com o passar do 
tempo, quando o condutor vai adquirindo mais 
experiência no ambiente viário.  

Objetivo  

Frente ao exposto, o objetivo deste estudo é avaliar 
a percepção de usuários do ambiente viário do 
estado de Minas Gerais considerando o nível de 
experiência do condutor e a divergência de 
percepções por ele influenciadas. Almeja-se 
entender se a experiência leva a um dirigir mais 
seguro ou com excessiva confiança (automatismos 
incorretos, segundo a teoria da direção defensiva).  

Materiais e Métodos 

Desta forma, a metodologia do estudo passa por: i) 
revisão bibliográfica sobre a temática; ii) elaborar 
um questionário; iii) aplicar o questionário; iv) tratar 
os dados estabelecendo as comparações 
necessárias; e v) analisar os dados tratados e 

elaboração das principais conclusões alcançadas 
pelo estudo e recomendações para estudos 
futuros.  

Resultados e Discussão 

Este estudo de cunho exploratório encontra-se na 
fase de revisão bibliográfica e espera-se que este 
possa servir de apoio para os órgãos gestores de 
trânsito na tomada de decisões sobre ações 
destinadas à segurança e ainda à educação de 
condutores tão veemente criticada por 
especialistas. 

Conclusão  

Tal contribuição pode existir visto que este estudo 
tem o potencial de apresentar as influências de 
fatores aos quais os motoristas estão expostos, 
sendo eles munidos de larga experiência, ou não.  

É importante considerar ainda que estes fatores 
estão ligados tanto ao ato de circular quanto à 
educação pelo condutor recebida, dado que 
aqueles que exercem atividade remunerada, por 
exemplo, podem passar por especializações em 
cursos teórico-técnicos. 
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Introdução  

Este trabalho surgiu do interesse de conhecer um 
pouco mais sobre a evolução da Lei Seca. Quais 
os seus avanços e a contribuição desta Lei para 
diminuir as estatísticas de acidentes que envolvem 
condutores de veículos automotores em estado de 
embriaguez. Nesse sentido, o trânsito faz parte do 
cotidiano de todas as pessoas ao redor do planeta. 

É público e notório que dirigir no Brasil está cada 
vez mais difícil e ariscado. Quem trafega 
diariamente nas vias urbanas e rurais, quer na 
condição de condutor ou de pedestre, se depara 
com um verdadeiro caos que se instalou em todas 
as regiões deste país com dimensões continentais. 

Objetivo  

Desenvolver métodos para uma das principais 
causas apontadas para falta de fluidez do trânsito é 
a inexistência que um sistema de transporte público 
de qualidade, que ocasiona um crescimento 
desordenado e descontrolado da frota de veículos 
automotores transitando nas mesmas vias e 
condições de tráfico de anos atrás. “A bebida como 
assunto principal” desencadeia estudos e 
mecanismos para desenvolver nos condutores, 
responsabilidade em conduzir e ingerir bebida 
alcoólica.  

Materiais e Métodos 

leituras através de pesquisa documental, pesquisas 
de obras dos Mestres e Especialistas em 
Legislação de trânsito, fontes de estatísticas virtual 
pelos Órgãos de Justiça, entre outras obras com 
revisão na literatura e legislação especifica, 
enquanto que os métodos são, dentre diversos,  
consultoria para Portais direcionados à matérias 
direcionada ao assunto, educação de trânsito 
desde o primário, utilização das verbas das 
autuações em publicidade e publicidade quanto a 
“responsabilidade” ao conduzir veículo não 

respeitando o determinado a legislação, afim de 
diminuir estatística de mortes por acidente de 
trânsito.  

Resultados e Discussão 

A alcoolemia ou conduzir veículo na influência do 
álcool, causa uma sensação de liberdade, de 
desempenho, de querer aparecer e com isso a 
pessoa está mais sujeita a se envolver em 
acidentes” (Gisele Papani da Silva, 2013). A tabela 
abaixo reflete os efeitos do álcool no organismo 
humano:  

Tabela 1 – Efeitos do álcool no organismo humano 
EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO 
HUMANO DOSE (g/l) EQUIVALENTE EFEITOS 
0,2 a 0,3 1 Copo cerveja, 1 cálice peq. vinho, 1 
dose uísque ou de outra bebida destilada. 

As funções mentais começam a ficar 
comprometidas. A percepção da distância e da 
velocidade são prejudicadas. 

0,31 a 0,5 2 Copos cerveja, 1 cálice grande de 
vinho, 2 doses de bebida destilada. O grau de 
vigilância diminui, assim como o campo visual. O 
controle cerebral relaxa, dando a sensação de 
calma e satisfação.  

0,51 a 0,8 3 ou 4 copos de cerveja, 3 copos de 
vinho, 3 doses de uísque. Reflexos retardados, 
dificuldades de adaptação da visão a diferenças de 
luminosidade; superestimação das possibilidades e 
minimização de riscos; e tendência à 
agressividade.  

0,81 a 1,5. Grandes quantidades de bebida 
alcoólica. Dificuldades de controlar automóveis; 
incapacidade de concentração e falhas de 
coordenação neuromuscular. 1,51 a 2. Grandes 
quantidades de bebida alcoólica. Embriaguez, 
torpor alcoólico, dupla visão. 2,1 a 5 Grandes 
quantidades de bebida alcoólica Embriaguez 
profunda. > 5 Grandes quantidades de bebida 
alcoólica Coma alcoólico. 
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Conclusão  

O presente trabalho teve por intento conhecer a 
evolução da Lei Seca e quais as suas contribuições 
para diminuição das estatísticas de acidentes 
causados por condutores de veículos automotores 
que dirigem em estado de alcoolemia. Durante a 
realização deste trabalho de conclusão de curso, 
observou-se que a problemática da alcoolemia no 
Brasil passa por um viés cultural. Durante anos era 
“normal” beber e conduzir veículos.  

Nessa perspectiva, a Lei 11.705/08 foi mais uma 
Lei como tantas outras de nossa legislação que 
surge com a promessa de acabar com embriaguez 
ao volante, entretanto após algum tempo percebe-
se que mesmo trazendo bons resultados, não 
cumpre seu papel de maneira tão eficaz quando foi 
ostentada. 
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Introdução  

Os acidentes em rodovias continuam ocorrendo 
apesar das diversas medidas tomadas pelas 
concessionárias para reduzi-los, e aumentar o 
conforto e a segurança dos usuários dos trechos 
rodoviários. Tais acidentes impactam na qualidade 
dos serviços prestados e na tarifa de pedágio, além 
de ocorrerem nas rodovias com os maiores 
volumes de tráfego do país influenciando no “custo 
Brasil”.  

A concessão de rodovias federais é um assunto 
recente no país, pois as primeiras concessões 
datam de meados da década de 1990. De acordo 
com a ANTT (2017), existem 20 trechos rodoviários 
concedidos pela União compreendendo 9.344,8 
km. Estes trechos fazem parte de três etapas de 
concessão que possuem particularidades (situação 
econômica à época, diretrizes técnicas e/ou 
políticas, dentre outras).  

Objetivo  

Traçar um panorama da evolução dos acidentes 
nas rodovias federais concedidas realizando a 
comparação entre as diversas concessões 
rodoviárias apesar das distintas etapas de 
concessão. Ressalta-se, também, a necessidade 
de provocar e dar maior atenção ao tema acidentes 
em rodovias haja vista a inexistência de estudos e 
comparativos recentes a respeito nas rodovias 
federais concedidas pela União.  

Materiais e Métodos 

Para a análise dos acidentes foram utilizados os 
relatórios anuais das rodovias federais concedidas 
da ANTT (2017) que disponibilizam informações 
diversas relativas a cada trecho rodoviário. Os 
dados coletados foram tabulados e tratados com 
técnicas estatísticas e, posteriormente, foram 
definidas as concessões a serem estudadas, para 

na sequência proceder à análise da evolução dos 
acidentes.  

Resultados e Discussão 

Destacam-se a análise da evolução dos acidentes 
em rodovias federais concedidas e uma 
comparação dos resultados entre as diversas 
concessões ou mesmo entre as etapas de 
concessão. Ainda, foi avaliada a evolução dos 
acidentes por subtrecho rodoviário de cada 
concessão, a fim de identificar a existência de 
segmentos críticos.  

Através da série histórica de acidentes em rodovias 
federais do boletim CNT (2017) e da frota de 
veículos disponibilizadas pelo DENATRAN (2017) 
verificou-se que houve crescimento do número 
absolutos de acidentes de 2007 a 2013, com 
posteriores quedas nos anos seguintes. Porém na 
correlação com a frota de veículos observou-se 
uma tendência de queda já a partir de 2011.  

Por ANTT (2017), nas rodovias federais concedidas 
pela União, a situação em termos absolutos de 
acidentes é diferente dos resultados para todas as 
rodovias federais policiadas do país, haja vista que 
para o período de 2008 a 2013 observou-se uma 
tendência de queda no total de acidentes já a partir 
do ano de 2012.  

Conclusão  

Os resultados separados por subtrecho rodoviário, 
concessões e comparação entre elas permitiram 
identificar a evolução dos acidentes. É possível 
confirmar que a realização constante de obras em 
rodovias, conforme previstas nos programas de 
exploração das rodovias, faz com que haja uma 
redução no número de acidentes nos trechos 
rodoviários. 
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Introdução  

No Brasil, os acidentes de tráfego representam 
uma das principais causas de trauma associada a 
lesão e à mortalidade, evidenciando assim um 
grave problema de saúde pública. Nesta 
perspectiva, o estudo do fenômeno da 
acidentalidade viária é de fundamental importância 
para o entendimento dos fatores que condicionam 
a variação do número de acidentes, bem como a 
caracterização de medidas de desempenho e 
níveis de segurança em uma rodovia.  

Os acidentes de tráfego se desenvolvem devido a 
múltiplos fatores, dentre os quais se pode destacar 
a imprudência do motorista, as condições 
climáticas, a geometria da via e os padrões 
associados ao uso e ocupação do solo. Este último 
fator tem ganhado destaque no âmbito das 
discussões e estudos científicos, pois se comporta 
como um importante parâmetro para a efetivação 
de políticas de Engenharia Urbana, principalmente 
no que diz respeito ao planejamento, a mobilidade 
e a segurança viária.  

Objetivo  

Neste sentido, o presente trabalho objetiva realizar 
um estudo descritivo dos principais acidentes de 
tráfego ocorridos durante os anos de 2014, 2015 e 
2016 nas rodovias federais brasileiras.  

Materiais e Métodos 

Para a elaboração deste estudo, tomou-se como 
base o banco de dados de acidentes de tráfego 
disponibilizado pela Polícia Rodoviária Federal 
brasileira. Este banco de dados foi filtrado de modo 
a selecionar as variáveis consideradas e 
correlacionadas neste trabalho, que foram a 

classificação dos acidentes, a localização das 
ocorrências e as características geométricas das 
vias em análise. Além disso, estas informações 
também foram contextualizadas com os padrões de 
uso e ocupação do solo (urbano ou rural) 
circunjacente aos locais de ocorrência dos 
acidentes.  

Resultados e Discussão 

Observou-se, deste modo, que a maior parte dos 
acidentes de tráfego em rodovias federais 
brasileiras ocorreu na região Sudeste, em áreas 
cujo traçado geométrico da rodovia é 
predominantemente reto e com pista simples. Além 
disso, constatou-se também que a maioria dos 
acidentes se desenvolve em áreas cujo padrão de 
uso e ocupação do solo circunjacente à rodovia é 
majoritariamente urbano.  

Conclusão  

Diante disso, concluiu-se que, em conjunto com a 
imprudência dos motoristas, com o elevado fluxo 
de veículos e com fatores extraordinários, a 
condição geoespacial da rodovia e região 
circunjacente influencia, de modo significativo, na 
ocorrência de acidentes de tráfego.  

Assim, torna-se necessário promover novos 
estudos e adotar novas políticas e ações de 
adequação e monitoramento das rodovias 
nacionais a fim de minimizar o desenvolvimento de 
acidentes e contribuir com a melhoria das 
condições de segurança viária. 
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Introdução  

Acidentes com objetos fixos consiste em colisão de 
veículo motorizado com objeto estacionário ou fixo 
(exceto veículo estacionado), tais como: poste, 
meio-fio, mureta, barranco etc., presente na área 
da via destinada ao trânsito de veículos (DNIT, 
2009).  

Objetivo  

Avaliar as características dos acidentes do tipo 
colisão com objeto fixo ocorridos no período de 
2007 até 2015 nas rodovias federais dos estados 
do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Materiais e Métodos 

Os dados utilizados no estudo são os do Sistema 
BR-Brasil, desenvolvido pelo Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal – DPRF e de 
incumbência do Ministério de Justiça. Do sistema 
de dados, filtrou-se os campos pertencentes às 
rodovias do estado de Rio de Janeiro e Minas 
Gerais que aconteceram entre o ano 2007 e 2015. 
Utilizou-se da representação gráfica e análises 
como o método de Kernel para visualização 
especial.  

Resultados e Discussão 

Entre os anos de 2007 e 2015 no Rio de Janeiro 
foram 13882 acidentes envolvendo objetos fixos 
enquanto em Minas Gerais foram 14840 acidentes. 
Ao longo dos anos percebe-se que a maioria dos 
acidentes ocorre em pleno dia, com céu claro, em 
trechos retos de rodovias e em sua grande maioria 
em pista dupla. Nota-se claramente uma 
concentração aos fins de semana. O número de 
acidentes vem reduzindo no Rio de Janeiro a partir 

do ano de 2013 e em Minas Gerais a partir de 
2011.  

Apesar disto, probabilidade de alguém ferir em um 
tipo de acidente como esse tenha variado muito 
pouco ao longo dos anos. Em 2007, em um 
acidente em Minas Gerais a probabilidade de você 
sair ferido era de 55, 1%, em 2011 foi de 38% e em 
2015 voltou ao patamar de 55,4%. No Rio de 
Janeiro, os resultados são mais alarmantes ainda, 
os números só aumentaram desde 2008, de 25, 3% 
para 41,2% em 2015.  

Ao analisar os registros de acidentes no Estado do 
Rio de Janeiro percebe-se uma concentração na 
região Sul do estado. A rodovia BR-116 é a 
principal responsável por este resultado. O Estado 
de Minas Gerais é o Estado que possui o maior 
índice de mortalidade relacionado aos objetos fixos 
no país.  

De 2007 a 2015 foram 305 mortes e mais de 6.529 
feridos. Ao analisar espacialmente os dados de 
acidentes, observa-se que há uma concentração 
nos mesmos locais em todos os anos da análise 
com destaque para a rodovia BR-381, no trecho de 
divisa com Estado de São Paulo. Em uma região 
mais central do estado, também observa-se uma 
incidência maior no número de acidentes com 
objeto fixo, na BR-040.  

A principal constatação é que nas rodovias federais 
dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro 
apesar do número de acidentes advindos de 
choque com objetos fixos ter apresentado queda ao 
longo dos anos ainda assim não diminui-se o 
número de feridos.  

Conclusão  

Em partes, a explicação para este tipo de 
resultado, pode estar nos projetos de engenharia 
viária. Em muitas rodovias do país, não é 
dispendido um tratamento e importância devida a 
questão dos objetos fixos. 
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Introdução  

Segundo a Lei nº 9.503/97, revista pela Lei 
13.281/16, é da competência do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN normatizar os 
procedimentos sobre a aprendizagem para o 
trânsito e normatizar o processo de formação do 
candidato à obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-
pedagógico, carga horária, avaliações e exames. 
Desta forma o referido órgão, por meio de câmara 
temática composta por especialistas e 
representantes de órgãos afins, redigiu as 
Resoluções nº 168, nº 358 e nº 705, objetos de 
investigação do presente estudo.  

Considerando que o Brasil ocupa as primeiras 
colocações no número de acidentes de transportes 
se percebeu a relevância de abordar paralelamente 
os processos formativos para o trânsito inferindo-se 
a possibilidade de correlação com os referidos 
desfechos. Neste sentido buscou-se estabelecer 
interface da legislação da educação para o trânsito 
e os conceitos de andragogia, aprendizagem 
significativa e princípios holomônicos em virtude de 
o segmento exposto aos processos formativos ser 
de adultos.  

Objetivo  

Analisar os preceitos normativos da formação para 
o trânsito no Brasil à luz de teorias da 
aprendizagem e do conhecimento.  

Materiais e Métodos 

Estudo exploratório, de natureza qualitativa. Foram 
utilizadas fontes secundárias constituídas pelas 
Resoluções nº 168, nº 358 e nº 705 do CONTRAN 
e o Código de Trânsito Brasileiro.  

Adotou-se como critério de inclusão textos gerais e 
textos referentes as categorias A e B, diretrizes 
pertinentes ao curso de formação de condutores 

para obtenção da permissão para dirigir e da 
autorização para conduzir ciclomotores e o curso 
de reciclagem para condutores infratores, nas 
modalidades teórico-técnicas. Os dados foram 
tratados a partir da análise documental 
contemplando a estrutura curricular e as 
abordagens didático-pedagógicas das referidas 
normatizações.  

Resultados e Discussão 

Na perspectiva andragógica os mecanismos de 
aprendizagem devem contemplar o autoconceito, 
as experiências, a prontidão e a motivação.  

Os paradigmas holomônicos partem do 
pressuposto da busca da lógica do vivente, 
valorizando o seu cotidiano e aprender 
significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já 
existentes na estrutura mental e com isso ser 
capaz de relacionar e acessar novos conteúdos 
valendo-se de subsunçores, inferindo-se 
fundamentos extensivos e necessários à formação 
para o trânsito. Tendo em vista as letras 
normativas, não foram verificadas referências 
explícitas aos conceitos supracitados.  

Conclusão  

Em processos educativos voltados à adultos há a 
necessidade da adequação das abordagens 
considerando-se as fases do desenvolvimento 
humano. Falhas no processo de formação ou 
requalificação retroalimentam um trânsito inseguro. 
Neste sentido reclama-se às Resoluções menção 
explícita aos referidos aportes teóricos. Destaca-se 
que o presente estudo se vincula a estudo em 
curso, que visa compor o perfil dos educadores de 
trânsito no Brasil. 
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Introdução  

O Brasil se apresentou nas últimas décadas como 
um país com crescente produção de veículos 
individuais motorizados e por outro lado, se 
apresentou como o 5º pais com maior quantidade 
de acidentes de transito no mundo (CEBELA, 
2013). A Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
Lei federal nº 12.587, de 2012 é um instrumento da 
política de desenvolvimento urbano de que trata a 
Constituição Federal de 1988, e traz como um de 
seus princípios básicos “segurança nos 
deslocamentos” (BRASIL, 2012).  

A questão da redução da acidentalidade e dos 
óbitos no trânsito fez com que a ONU elegesse o 
período de 2011 a 2020 como sendo a “Década de 
Ação pelo Transito Seguro”.  

Governos de várias partes do todo o mundo se 
comprometem a adotar novas medidas para 
prevenir os acidentes no trânsito e assim reverter 
tal tendência, sobretudo, nos países de renda 
média e baixa (BELAVINHA, 2013).  

Este trabalho busca analisar resultados de medidas 
voltadas para a redução de acidentes de trânsito 
com óbitos na cidade de Salvador-BA, que aderiu 
ao projeto. A pesquisa teve início no final de 2017, 
e está em desenvolvimento.  

Objetivo  

Este trabalho tem como objetivo analisar a 
ocorrência de acidentes de trânsito no município de 
Salvador nesta última década de 2010 e os 
impactos dos investimentos para a melhoria da 
segurança viária neste período.  

Materiais e Métodos 

Utilizou-se do levantamento de dados secundários, 
do sistema de informações municipais – SIM, 

relatórios de gestão e espacialização através de 
SIG. Buscou-se ainda comparar espacialmente a 
acidentalidade com os investimentos em 
mobilidade urbana com enfoque na segurança do 
trânsito.  

Resultados e Discussão 

Ao se analisar dados os sobre os acidentes de 
trânsito fatais no município de Salvador, se observa 
uma queda de aprox. 50% nos últimos 05 anos. 
Estas informações são confirmadas ao analisarmos 
dados do SIM - Sistema de Informações 
Municipais, onde foram identificadas 10 vias com 
maior numero e acidentes entre 2012 e 2016. 

Observa-se que em todas as vias destacadas 
houve redução da acidentalidade com óbitos. São 
algumas das principais vias do município (vias 
arteriais e expressas) e importantes corredores de 
transporte público, tais como a Av. Luiz Viana, 
onde se observou a maior percentual de redução, 
em mais de 50% em 05 anos (SALVADOR, 2017), 
da mesma forma nas avenidas: Av. Afrânio Peixoto 
e Av. Antônio Carlos Magalhães. Nestas vias houve 
intervenções na sinalização vertical e horizontal, 
neste período, além de incremento quanto a 
implantação de fiscalização eletrônica de 
velocidade (SALVADOR, 2017).  

Conclusão  

A partir da análise preliminar dos dados disponíveis 
foi possível observar que os investimentos 
realizados no período estudado proporcionaram 
uma redução no número de óbitos no município em 
vias onde ocorriam elevados índices de 
acidentalidade, em grande parte devido aos 
investimentos em fiscalização eletrônica e 
melhorias na infraestrutura viária e sinalização.  
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Introdução  

O município de Belo Horizonte conta com cerca de 
14.000 operadores profissionais de transporte 
público (11.009 taxistas, 2.831 transportadores 
escolares e 797 operadores de transporte 
suplementar). (BHTRANS, 2017). Estes operadores 
fazem sua capacitação e atualização a cada 5 anos 
em uma das 3 (três) unidades do Serviço Nacional 
de Aprendizagem no Transporte (SENAT), 
seguindo a regulamentação do CONTRAN.  

A BHTRANS (órgão gestor de trânsito e transportes 
de Belo Horizonte) definiu com o SEST/SENAT que 
as horas de treinamento destinadas ao ensino dos 
Regulamentos do Transporte Coletivo (o 5º 
Módulo) seria ministrada por instrutores da 
BHTRANS e teria foco em atitudes, 
comportamentos, convivência e mobilidade 
sustentável, deixando a comunicação das regras 
em segundo plano.  

Objetivo  

Estudar a satisfação dos operadores com os 
treinamentos de capacitação recebidos na 
Formação dos Operadores dos Transportes 
Públicos em Belo Horizonte, através da parceria 
SEST-SENAT/BHTRANS. (condutores de táxis, 
escolares, suplementares, agentes de 
bordo/cobradores do suplementar e 
monitores/acompanhantes do serviço escolar).  

Materiais e Métodos 

Foi realizada uma análise dos dados obtidos junto 
à unidade de Formação de Condutores Cápit-
75/Jardim Vitória, do SEST-SENAT, com o 
resultado das Avaliações de Reação aplicadas no 
final de cada turma treinada, onde o aluno avaliou 

sua percepção entre ÓTIMO, BOM, REGULAR ou 
FRACO, aos seguintes itens: Cumprimento dos 
objetivos e horários, Divulgação do curso, 
Instalações (sala de aula, banheiros, etc...), 
Material didático (Apostila), Organização do curso, 
Recursos didáticos (note book, data show, áudio, 
etc...), Atendimento no SEST-SENAT, Carga 
horária, Conteúdo programático, Instrutores.  

Resultados e Discussão 

O SEST/SENAT Jardim Vitória capacitou 4.079 
operadores de transporte público entre os anos de 
2015-2017, sendo: 1.842 em 2015; 1.341 em 2016 
e 891 em 2017. Em resposta às avaliações de 
reação, responderam ÓTIMO e BOM 
respectivamente, em cada quesito abaixo: 

Cumprimento dos objetivos e horários 
estabelecidos, 92% e 4% em 2015, 87% e 13% em 
2016 e 2017.  

Instalações: 79% e 13% em 2015; 100% ótimo em 
2016; 63% e 33% em 2017.  

Material didático: 79% e 8% em 2015; 87% e 13% 
em 2016; 63% e 25% em 2017.  

Recursos didáticos: 92% e 8% em 2015; 100% 
ótimo em 2016; 79% e 21% em 2017. 

Carga horária: 96% e 4% em 2015; 80% e 20% em 
2016; 60% e 33% em 2017. 

Conteúdo programático: 88% e 13% em 2015; 80% 
e 20% em 2016; 88% e 13% em 2017. 

Instrutores: 96% e 4% em 2015; 93% e 7% em 
2016; 92% e 8% em 2017.  

Conclusão  

Percebe-se que o índice de aprovação 
(ÓTIMO+BOM) nas avaliações de reação 
respondidas, foram acima de 87% em todos os 
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quesitos arguidos. Os quesitos melhor avaliados 
foram os recursos didáticos, o conteúdo 
programático e os instrutores, com 100% de 
ÓTIMO+BOM nos 3 anos.  

A participação de empregados do órgão gestor 
como instrutores e o novo enfoque das aulas foi 
muito bem recebido pelos alunos. 
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Introdução  

270.000 vidas de pedestres são perdidas no mundo 
anualmente (OPAS, 2013). Esse número reflete 
uma triste realidade que se encontra na maioria 
dos países do mundo. Felizmente o modo de 
pensar o trânsito mesma circulação tem se alterado 
nas últimas décadas, onde a prioridade do 
transporte privado foi cedida ao pedestre, ciclistas 
e usuários do transporte público. Ações, projetos e 
propostas visando à maior segurança do pedestre 
estão cada vez mais presentes nas grandes 
cidades.  

Buenos Aires, Argentina, é um excelente exemplo, 
onde o Plano de Mobilidade Sustentável da cidade 
tem foco em reorganizar os espaços urbanos de 
forma a pensar a rua de forma mais humana. 
(BUENOS AIRES CIUDAD, 2016). Em contraste, o 
PDMU-SM (IPLAN, 2013) expõe a situação dos 
deslocamentos de pedestres de Santa Maria como 
preocupante, pois o município não dispõe de 
calçadas adequadas para movimentação segura e 
confortável. Para solucionar essa situação, o 
PDMU-SM propõe a criação de Zonas de 
Prioridade para Pedestres - ZPPs, onde pedestres, 
ciclistas e usuários do transporte público tenham 
prioridade sobre o veículo privado.  

Dentre as ações previstas para as ZPPs está a 
extensão Calçadão existente. Porém, a 
implementação de calçadões é um processo lento 
e oneroso. Sendo assim, ações e projetos 
intermediários devem ser realizados para controlar 
os conflitos entre os pedestres e condutores 
nesses locais.  

Dessa forma, o presente trabalho visa o 
desenvolvimento de alternativas para controlar os 
conflitos gerados entre pedestres e veículos no 
cruzamento (na interseção) das ruas Floriano 
Peixoto e Doutor Bozano.  

Objetivo  

Este trabalho tem como objetivo propor soluções 
para reduzir o conflito entre pedestres e veículos, 
por meio de estudos, revisão bibliográfica, 
levantamentos e simulações, visando melhorar a 
segurança e o conforto dos usuários neste 
cruzamento, entre os objetivos específicos estão de 
analisar a situação atual do cruzamento, 
levantando a infraestrutura presente no local, bem 
como sua utilização em relação a segurança 
apresentada para seus usuários, compreendendo 
os deslocamentos que ocorrem no cruzamento. 
Criando, assim, uma metodologia de levantamento 
de dados que obtenha informações sobre o fluxo 
do local – pedestres e veículos e o cumprimento 
das normas de segurança de trânsito no local.  

Materiais e Métodos 

Com base na literatura se define as informações 
necessárias para análise e simulação no 
cruzamento. Após o levantamento, os dados 
obtidos serão processados e digitalizados. Vídeos 
e imagens para melhor entendimento do fluxo de 
veículos e pedestres no local.  

Resultados e Discussão 

Após os processamentos e simulações com auxílio 
de software (Vissim) analisam-se as soluções 
propostas e verifica-se a aplicabilidade de cada 
uma.  

Conclusão  

Com os resultados e possíveis soluções e 
simulações que permitam avaliar a eficiência de 
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cada proposta, determina-se, assim, as melhores 
alternativas para resolver os problemas e a 
situação encontrada na interseção. 
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Introdução  

O Brasil é recordista em número de acidentes e 
estes são considerados um grande problema para 
a sociedade devido às perdas materiais, 
econômicas e, sobretudo, humanas.  

Em Belo Horizonte no ano de 2015 foram 
registrados 13.299 acidentes com vítimas, uma 
decaída de aproximadamente 5,98% em relação ao 
ano de 2013, de acordo com bancos de dados da 
BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de 
Belo Horizonte S/A).  

Outro fator importante relacionado ao transporte é 
a mobilidade, muitas cidades, principalmente as de 
grande porte, como forma de melhorá-la têm 
apostado na criação de faixas exclusivas para 
ônibus. Ou seja, vêm tratando o transporte público 
como uma viável solução aos problemas de 
mobilidade aos quais estão sujeitas a enfrentar, 
proporcionando a este meio algumas formas de 
priorização sobre os demais.  

Objetivo  

Assim, este estudo visa analisar os números de 
acidentes em vias de Belo Horizonte antes e após 
a implantação de faixa exclusiva para ônibus. Para 
tal foram escolhidas duas vias do município e 
realizado um estudo acerca dos acidentes 
ocorridos em cada uma delas antes e após a 
implantação da faixa exclusiva.  

Materiais e Métodos 

A metodologia do estudo segue cinco etapas 
básicas, a saber: i) revisão bibliográfica sobre a 
temática em questão; ii) escolha dos logradouros 
(Av. Dom Pedro II e Av. Carlos Luz); iii) 
levantamento, na base de dados da BHTRANS, as 
informações sobre a ocorrência de acidentes, antes 

e após a implantação da faixa exclusiva e v) 
análise dos dados coletados, elaboração das 
principais conclusões alcançadas pelo estudo e 
indicação de recomendações para estudos futuros.  

Resultados e Discussão 

Ao desenvolver tal metodologia foi possível 
perceber um aumento significativo do número de 
acidentes, ao passo que Belo Horizonte, de um 
modo geral, estava a ter uma redução de tais 
índices.  

O principal destaque ficou por conta da Av. Dom 
Pedro II, que teve um aumento de 13% no número 
de acidentes e de incríveis 245% no envolvimento 
de ônibus nestes mesmos acidentes.  

Conclusão  

O estudo se encontra ainda em andamento a fim 
de estabelecer um melhor entendimento da 
dinâmica da alteração dos acidentes no período de 
análise, buscando incrementos à metodologia que 
possam trazer resultados mais esclarecedores. 
Espera-se que este estudo possa servir de apoio 
para os órgãos gestores de trânsito na tomada de 
decisões sobre melhorias na mobilidade da 
população guardando sempre as consequências à 
segurança viária. 

Referências  
BHTRANS. Melhor Mobilidade: Faixas exclusivas e 
preferências para o transporte coletivo, 2014. 

Disponível em: 
<http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalp
ublico/Temas/Onibus/faixa-exclusiva-2014>. Acesso em 
18 de abr de 2017.  

BHTRANS. Informações sobre acidentes de trânsito 
com vítimas no município de Belo Horizonte, 2015. 

mailto:dhfcoelho@gmail.com


[Avaliação do número de acidentes em vias de Belo Horizonte antes e após a implantação de faixa exclusiva para ônibus]  

Alaci. Belo Horizonte, 17 e 18 de Maio 2018 - 56 - 

FERRAZ, Antonio Clovis Pinto; TORRES, Isaac 
Guillermo Espinosa. Transporte público Urbano. 2ª 

edição, ampliada e atualizada. RiMa Editora, São Carlos, 
2004.  

FERRAZ, Antonio Clóvis Pinto et al. Segurança 
viária. Suprema Gráfica e Editora, São Carlos, 2012.  

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Impactos sociais e econômicos dos acidentes de 
trânsito nas aglomerações urbanas: Síntese da 

pesquisa. IPEA/ANTP, Brasília, 2003. 

 

 



IV Congresso Latino-americano de Segurança no Trânsito e Formação de Condutores [Pedrosa, Karine, et al.] 

Alaci. Belo Horizonte, 17 e 18 de Maio 2018 - 57 - 

Avaliação psicológica para obtenção e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação no estado de 

Minas Gerais: predição ou prevenção de acidentes 
de trânsito?  

Karine Teixeira Pedrosa1, Joana Efigênia Toledo, Andreia Cirina Barbosa de Paiva, Rosely Fantoni 

(1) Grupo Sauvi - Universidade Federal de Minas Gerais - Núcleo de Promoção de Saúde e Paz e Prevenção 
da Violência, e-mail: kakapsic@yahoo.com.br 

 

Palavras-Chave: Avaliação Psicológica; Acidente de Trânsito, Psicologia do Trânsito; Prevenção. 

 

Introdução  

A Psicologia do Trânsito teve início em meados do 
século XX em diversos países do mundo, segundo 
Hoffmann, Cruz e Alchieri (2003). No Brasil, foi 
introduzida nos finais da década de 1940. 
Compreendendo o trânsito como espaço de 
comportamentos possíveis seguros e inseguros, 
considera-se acidente de trânsito (AT) o 
envolvimento de pessoas e automóveis em uma 
situação trágica que acarreta danos.  

O Brasil está entre os países com maior número de 
mortes ocasionadas por AT e é também, na 
América do Sul, o país com maior número de 
mortes de trânsito por habitante.  

Em Minas Gerais, entre 2012 e 2015, registrou-se 
uma média anual de 4.256 mortes no estado por 
acidente de transporte terrestre, que corresponde a 
uma taxa de 20,7/100.000 habitantes e muito se 
aproxima da taxa média do Brasil dos últimos 
quatro anos, que é a de 21,05/100.000 habitantes.  

Objetivo  

Levantar estudos que demonstrem se existe 
associação entre os resultados da avaliação 
psicológica e o envolvimento de condutores em 
acidentes de trânsito.  

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 
baseado em levantamentos bibliográficos.  

Resultados e Discussão 

O objetivo da Avaliação Psicológica Pericial no 
contexto do Trânsito nunca foi o de predizer sobre 
a possibilidade de envolvimento de um indivíduo 
em acidente de trânsito, mas de realizar um 
trabalho preventivo, no qual fosse possível diminuir 
as possibilidades de um condutor se expor às 
situações de risco.  

Uma explicação dada à alta ocorrência de AT é que 
exceder os limites de velocidade significa desafiar a 
lei e, para os indivíduos com desvio social mais 
elevado, esse comportamento representa uma 
forma de autoafirmação compensatória.  

Silva e Alchieri (2011) em pesquisas com 
condutores no processo de avaliação pericial não 
identificaram diferenças significativas nos escores 
médios dos testes com indivíduos que tiveram ou 
não infrações de trânsito. Groeger (2003), com o 
intuito de verificar a maneira pela qual os testes 
psicológicos predizem segurança no trânsito, 
concluiu que poucos estudos dos instrumentos e 
suas variáveis mostraram relações significativas e 
consistentes.  

Conclusão  

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas em 
diversos países para análise da possibilidade de 
predição do envolvimento dos motoristas em 
acidentes, com base nos instrumentos de medida. 

No entanto, não foram evidenciadas correlações 
significativas entre escores dos testes e 
pontuações de infrações e acidentes de trânsito. 
Neste sentido, o levantamento dos escores da 
avaliação psicológica no contexto do trânsito em 
Minas Gerais, não nos permite identificar fatores de 
risco que possam estar associados à redução do 
envolvimento de condutores em acidentes de 
trânsito no estado.  
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Muito ainda precisa ser feito. Maior investimento 
em pesquisas entre as universidades e as 
instituições responsáveis pelo trânsito e transporte 
rodoviário, com intuito de possibilitar 
representatividade amostral das populações 
investigadas.  
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Introdução  

De acordo com relatórios da Organização Mundial 
de Saúde, acidente de trânsito tem sido a principal 
causa de morte de jovens entre 15 a 29 anos. 
Muitos desses acidentes estão associados ao 
consumo de bebidas alcoólicas pelos motoristas.  

Objetivo  

Sensibilizar e orientar alunos do 3º ano do Ensino 
Médio, de uma escola particular, classe média alta, 
na faixa etária de 16 a 18 anos, sobre as 
consequências do consumo de bebidas alcoólicas 
no trânsito, preparando-os para um comportamento 
seguro no transito.  

Materiais e Métodos 

Para a execução do projeto foi realizada parceria 
entre a escola e órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, ONGs, hospitais, empresas privadas e 
associações. Foram feitos estudos descritivos 
baseados em dados secundários, aulas 
expositivas, oficinas e seminários e atividades em 
campo onde os alunos tiveram a oportunidade de 
acompanhar e vivenciar todo o processo que 
envolve a relação bebida x trânsito.  

Fizeram visitas técnicas a todas às entidades 
parceiras do projeto. Nelas, eles puderam fazer 
pesquisas, coletar dados e entrevistar os 
profissionais que trabalham em áreas que tratam 
dos acidentes de trânsito. Registraram 
depoimentos de motoristas infratores, vítimas de 
trânsito e dos seus familiares. Encerrando o 
trabalho, todos participaram de um comando 
educativo, com simulação de acidente, carros 
batidos e resgate de vítimas.  

Nessa ação, os alunos passaram por treinamento e 
atuaram como motoristas, pedestres, vítimas, 
parentes, policiais, bombeiros, imprensa e curiosos. 

Na blitz teve fiscalização de documentos, uso do 
cinto de segurança e capacete, aferição através do 
bafômetro e radar móvel. Os estudantes criaram 
folhetos educativos e coletaram dados das 
operações realizadas.  

Durante todo o processo os alunos foram 
acompanhados por professores e técnicos da área 
de Educação para o Transito. Todas as etapas do 
projeto foram documentadas por textos, fotos e 
filmes.  

Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados na análise do material 
coletado corroboram com as pesquisas realizadas 
por vários órgãos e entidades nacionais e 
internacionais.  

A pesquisa revelou que em Belo horizonte, num 
período de cinco anos, a maioria das vítimas de 
trânsito, por motivo bebida, foram os jovens, na 
faixa de 18 a 29 anos, motoristas, motociclistas, 
pedestres e ocupantes de veículo, do sexo 
masculino.   

A partir destes resultados ficou demonstrada a 
vulnerabilidade dos jovens com relação ao álcool. 
De acordo com a OMS deve haver uma 
fiscalização mais intensa quanto ao consumo de 
álcool pelos adolescentes, o uso do cinto de 
segurança e capacetes.  

Conclusão  

O trabalho da escola e parceiros foi considerado 
exitoso por atingir os objetivos propostos. A 
divulgação dos resultados na escola contribuiu para 
a conscientização dos alunos, sobre os fatores de 
risco e de proteção no trânsito¹. É importante 
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ressaltar que iniciativas como estas sejam 
implementadas em outras instituições para a 
adoção de comportamentos seguros no trânsito. 
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Introdução  

No Brasil em 2015 houve 12.066 óbitos de 
motociclistas em acidentes de transportes (AT), ou 
seja 5,90 óbitos/100.000 habitantes, segundo o 
Datasus. Comparando com a frota, são 4,97 
óbitos/10.000 motocicletas.  

Em Belo Horizonte/Brasil em 2015, as motocicletas 
representavam 12,2% da frota de veículos e 
participaram em 61,0% dos AT com vítimas, 
mostrando altas taxas de acidentalidade 
(BHTRANS, 2017).  

Observa-se lacunas e problemas de registro e 
análise dos dados sobre as circunstâncias e 
possíveis causas dos acidentes nos bancos de 
dados sobre AT (VASCONCELLOS, 2013).  

A prefeitura de Belo Horizonte desenvolveu uma 
pesquisa para identificação dos fatores 
contribuintes dos AT com motociclistas. 
(FERREIRA, 2014).  

Objetivo  

Identificar os fatores contribuintes dos AT com 
motocicleta para subsidiar as capacitações e 
campanhas educativas com foco na redução dos 
acidentes com motociclistas.  

Materiais e Métodos 

O trabalho de coleta de dados consistiu na 
entrevista com os envolvidos in situ e análise do 
local do acidente logo após a sua ocorrência por 
uma equipe treinada, para reunir dados sobre as 
características e dinâmica do evento e identificar 
fatores que contribuíram para a origem do acidente. 

Foram analisados os dados coletados pelo método 
de Chagas (2011) entre maio/2012 e fevereiro/2015 
referentes a AT ocorridos em BH.  

Resultados e Discussão 

Em 786 acidentes envolvendo motocicletas foram 
identificados 2.006 fatores contribuintes, onde 
81,8% dos fatores estavam relacionados aos 
condutores e houve, em média, 2,6 
fatores/acidente, corroborando a multicausalidade 
dos acidentes (FERREIRA et al., 2016). Houve 
1.152 fatores relacionados às motocicletas, sendo: 
desatenção (20,0%), exceder a velocidade (11,7%), 
distância entre veículos incompatível (9,7%), falha 
ao julgar a trajetória, velocidade ou espaço (7,6%), 
falha ao olhar (5,3%), passagem ou ultrapassagem 
imprópria (5,1%) e a motocicleta andando entre 
veículos (4,6%). Dos 683 fatores relacionados a 
condutores de veículos leves os principais são: 
falha ao olhar (25,5%), desatenção (22,2%), 
desobediência ao direito de passagem de outro 
veículo (9,1%) e desobediência à sinalização de 
pare e dê a preferência (6,1%).  

A partir destes fatores identificou-se como temas 
mais importantes nas capacitações de 
motociclistas: evitar distrações ao conduzir (celular 
e outras); manter uma velocidade que lhe permita 
reagir a imprevistos; técnicas para avaliar distância 
de segurança frontal e lateral; visibilidade (roupas, 
posicionamento na via...) e estratégias para 
identificar situações de risco.  

Conclusão  

A análise detalhada dos fatores causais trouxe 
novas informações sobre causas associadas a 
acidentes com motociclistas. A capacitação dos 
motociclistas deve orientá-los a evitar 
comportamentos que gerem riscos e a se prevenir 
de condutas inadequadas de outros usuários. O 
ensino da legislação de trânsito é necessário, mas 
insuficiente para capacitar os motociclistas para 
evitarem acidentes. 
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Introdução  

O Ministério do Trabalho e Emprego cria normas 
para garantir condições de trabalho satisfatórias 
para os trabalhadores. O objetivo da Norma 
Regulamentadora 24 (NR24) é que as instalações 
de apoio às atividades dos trabalhadores 
contemplem suas necessidades mínimas e estejam 
devidamente equipadas e em condições de higiene 
nos momentos de descanso, alimentação e 
satisfação das necessidades fisiológicas (BRASIL, 
1993).  

No transporte coletivo estas atividades muitas 
vezes ocorrem fora dos limites da empresa 
(BATTISTON, 2006).  

A ausência de condições adequadas de conforto e 
sanitárias prejudica a segurança da condução dos 
motoristas profissionais e pode aumentar o risco de 
acidentes de trânsito devido ao cansaço e estresse.  

Objetivo  

Analisar a aplicação da NR24 no sistema de 
transporte coletivo de Belo Horizonte avaliando as 
instalações sanitárias, de alimentação e de 
descanso das estações do Move e dos Pontos de 
Controle das linhas de ônibus convencionais.  

Materiais e Métodos 

O estudo foi feito com base na observação 
estruturada de dois Pontos de Controle (PC) de 
linhas convencionais de bairro e da Estação de 
Integração São Gabriel. Foram realizadas também 
entrevistas para identificar a percepção dos 
trabalhadores: motoristas e agentes de bordo 
(PERIM, 2016).  

Resultados e Discussão 

Nos PCs os trabalhadores tinham uma estrutura 
metálica bem compacta com banheiros e espaço 
para refeição, com iluminação e ventilação 
insuficiente e sem um bom conforto térmico e visual 
nem espaço para descanso, o que era feito em um 
comércio próximo ou dentro dos veículos.  

Na Estação São Gabriel os espaços para descanso 
e alimentação foram improvisados, há um container 
metálico com instalação hidráulica desativada, com 
boa ventilação e iluminação naturais, mas distante 
dos sanitários. Apesar das diferenças observadas, 
os motoristas relataram que o nível de conforto no 
PC e na estação é similar. Alguns preferiam os 
interiores dos bairros por ser mais tranquilo e ter 
menor fluxo de pessoas. Ainda há muitas infrações 
à NR24 no transporte coletivo, apesar das 
reclamações dos empregados e das intervenções 
da justiça do trabalho (EMERICH, 2014). Houve 
avanços nas condições de trabalho, mas os 
projetos ainda são feitos sem atender pontos 
importantes para o exercício da atividade.  

A observação das atividades reais dos 
trabalhadores pode trazer soluções mais efetivas. 
As empresas devem ter consciência da importância 
que os espaços têm na sensação de bem-estar das 
pessoas, na sua qualidade de vida e na qualidade 
do trabalho executado.  

Conclusão  

A criação das estações de integração trouxe 
melhorias, mas sua implantação ainda ficou aquém 
de oferecer as condições adequadas. Devem ser 
feitos estudos para avaliar as condições de outros 
condutores profissionais, como motoboys e taxistas 
e a relação com acidentes. A NR24 não alcança 
todas as situações de trabalho, especialmente 
aqueles que trabalham fora dos limites da empresa, 
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é necessário complementar a norma para incluir 
estas condições.  
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Direito de Trânsito como Direito Fundamental  
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Introdução  

Direito de trânsito é um direito fundamental? 
Porque não o tratamos com importância diante dos 
impactos que vêm causando a toda sociedade civil 
e jurídica? Estes são os questionamentos que 
atravessam a proposta do presente trabalho, 
visando a realizar estudos que possam colaboram 
com a construção de um conhecimento acerca das 
convergências do Direito de Trânsito.  

Tal proposta põe em foco a necessidade de tratar o 
Direito de Trânsito como direito fundamental, 
entendendo que ele deve ser tratado de forma 
humanitária e protegendo direitos e garantias 
fundamentais inerentes ao homem.  

O presente trabalho apresenta reflexões sobre a 
temática envolvendo o direito de trânsito no cenário 
brasileiro. Discorreu-se sobre a caracterização 
fundamental, difusa e social do direito de trânsito 
como segurança pública.  

Objetivo  

Pretende-se, com o desenvolvimento do presente 
trabalho, contribuir e aguçar a discussão acerca 
desse real e preocupante fenômeno que é o 
trânsito e a segurança nas vias brasileira, 
demonstrando que há uma carência de se impor a 
todos; um conjunto de deveres que necessitam 
reconhecimento, cumprimento e fiscalização para, 
enfim, termos plenamente um trânsito seguro e 
protegendo, assim, outros direitos inalienáveis 
como a vida.  

Materiais e Métodos 

Foram analisados as características e o surgimento 
da lei de trânsito e toda zona constitucional que a 
cerceia. O estudo se debruçou também sobre a 
segurança pública, considerada fundamental pela 
Constituição Federal, discorrendo sobre o mínimo 
existencial e a reserva do possível.  

Resultados e Discussão 

Ninguém tem dúvidas de que um trânsito seguro é 
um direito, mas perceber tamanha importância 
constitucional neste tema foi o desafio desta 
monografia. Demonstrar que, humanizando o 
trânsito e buscando deixá-lo de fato seguro, 
estaríamos garantindo outros direitos fundamentais 
e indispensáveis como a vida, a saúde, a 
integridade física, o patrimônio público e privado, 
etc, de todos os usuários das vias terrestres.  

Em sua essência, dizer que o direito de trânsito é 
um direito fundamental e difuso tem por finalidade 
assegurar as diferentes dimensões de direitos 
fundamentais que são postas em riscos, 
diariamente, no espaço coletivo do trânsito.  

 

Conclusão  

Por intermédio das estatísticas foi possível fazer 
reconhecer que precisamos promover e instituir a 
ideia de que o direito de trânsito é indisponível, e, 
assim, exigir por meio de ações que haja políticas 
públicas objetivas intentando, além de garantir os 
diretos fundamentais, mitigar os excessivos gastos 
públicos de mais de 52 bilhões de reais ao ano, 
constituir projetos educativos, mudanças 
legislativas, entre outros, para que a população 
brasileira consiga ter sua circulação em condições 
seguras.  

Vale lembrar que o trânsito é grande gerador de 
arrecadação de impostos, sendo aproximadamente 
2 trilhões de reais ao ano. Logo, dizer que não se 
investe em trânsito por conta da reserva do 
possível seria um grande desconhecimento do 
Executivo em relação aos seus próprios gastos, ou, 
até, um argumento sem base, diante das 
estatísticas apresentadas.  

Por fim, cabe ressaltar que o presente trabalho não 
pretende esgotar o tema, buscando, assim, deixar 
uma reflexão e uma instigação àqueles que o 
lerem, fazendo com que deixem de ser meros 
críticos do trânsito brasileiro e sim promotores de 
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ações voltadas a um trânsito seguro. Que papel 
você tem feito no trânsito hoje? Sua escolha faz a 
diferença. 
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Introdução  

A mobilidade urbana se apresenta como um dos 
principais desafios das grandes metrópoles no 
Brasil e no mundo. É notável a necessidade e a 
urgência de harmonizar os movimentos de bens e 
pessoas. Como a escola vem sendo solicitada a 
responder às questões que a realidade social 
impõe e que dizem respeito à vida de todos, 
espera-se que ela eduque para a cidadania.  

A mobilidade urbana é uma dessas questões que 
afetam a todos então, requer ser tratada, também, 
na escola. Para que isto ocorra é necessário que 
os professores, além de comprometidos e 
mobilizados, tenham domínio dos conteúdos da 
educação para a cidadania no trânsito e saibam 
como promover o desenvolvimento das 
capacidades de seus alunos.  

Objetivo  

Inserir na educação formal conteúdos e atividades 
que favoreçam a Educação para a Mobilidade, de 
modo a sensibilizar professores e estudantes por 
meio de situações de ensino e aprendizagem.    
Busca-se, ainda, que os professores compreendam 
que a Educação para a mobilidade não é um 
trabalho a mais, e sim possibilidades pedagógicas 
que explicitam questões já tratadas de forma 
fragmentada nas disciplinas e apontar relações 
com outros temas ou conteúdos curriculares 
considerados relevantes pela escola.  

Materiais e Métodos 

Encontros reflexivos e dialógicos com os 
professores e com os estudantes, utilizando-se de 
oficinas, palestras com recursos áudio visuais e o 
concurso anual “O jovem e o valor da vida”.  

Resultados e Discussão 

Projetos e ações de educação para a mobilidade 
urbana nas escolas pelos professores e, entre 
outros, a produção dos vídeos pelos alunos.  

Conclusão  

O processo de discussão e formação com os 
professores em serviço os tem sensibilizado à 
reflexões contínuas na escola, à construção de 
projetos e atividades envolvendo os  estudantes 
para que multipliquem os conceitos, aprendizagens 
e comportamentos éticos, cidadão e  seguros no 
trânsito. 
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Introdução  

O pleno acesso à mobilidade, à gestão democrática 
e ao controle social são princípios da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), Lei 
Federal 12.587/2012. Desde 1998 Belo Horizonte 
realiza Conferências Municipais de Política Urbana 
(CMPU) para avaliar a implementação das normas 
contidas na legislação urbanística e encaminhar 
novas propostas para o Plano Diretor e a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo.  

Representantes do Poder Executivo, da Câmara 
Municipal, de órgãos técnicos e de entidades 
culturais, comunitárias, religiosas, empresariais e 
sociais reúnem-se na busca por consensos e 
regras que nortearão o desenvolvimento da cidade 
de forma legítima e participativa (BELO 
HORIZONTE, 2014), na linha do Controle Social 
das políticas públicas.  

A VI CMPU, em 2014, direcionou a elaboração de 
diretrizes da legislação urbanística, seguindo a 
PNMU, inclusive em relação aos modos, serviços e 
infraestrutura viária e de transporte, ao se basear 
na versão de 2014 do Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana (PlanMob-BH), para elaborar o Plano 
Diretor de Belo Horizonte.  

Objetivo  

Estudar o controle social na IV Conferência 
Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte e 
no PlanMob-BH de 2014.  

Materiais e Métodos 

Pesquisa exploratória, bibliográfica e documental 
em registros oficiais do PlanMob BH 2014 e Anais 
da IV CMPU.  

Resultados e Discussão 

A IV Conferência teve programação composta por 
plenárias setoriais, grupos de trabalho e 
capacitação. Observou-se um esforço para que 
ocorresse o envolvimento e participação da 
sociedade civil nestas plenárias. Contudo, houve 
problemas de paridade: a eleição dos delegados 
resultou em 243 componentes, sendo 81 da 
população, 81 do setor técnico e 81 do setor 
empresarial, sendo, portanto, dois terços da 
delegação composta por representantes técnicos e 
governo/empresarial.  

Esta configuração influencia no processo e no 
resultado das discussões, tendo um segmento mais 
poder sobre o outro. Não foi possível identificar de 
forma clara, nos anais da IV Conferência, 
propostas específicas para o controle social.  

Há indícios da existência de Controle Social no 
processo de construção do PlanMob-BH, não tendo 
sido encontrados, entretanto, registros a este 
respeito, ficando o controle a cargo do COMPUR.  

Conclusão  

A participação popular nas decisões de governo 
possibilita maior proximidade das reais 
necessidades da cidade com o planejamento e 
ações pelo poder público, ajudando a reduzir a 
violência estrutural do sistema de trânsito. No caso 
do PlanMob-BH, observou-se um certo nível de 
participação popular, ainda que sem a devida 
representatividade.  

Despertar a importância dessa participação, 
respeitando-se a paridade, reforça o caráter 
democrático de uma gestão. Desafios existem para 
todos os setores: a população precisa compreender 
a importância de seu papel na atuação cidadã. O 
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governo precisa continuar abrindo espaço para a 
ter voz efetiva na definição das políticas de 
mobilidade. 
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Estudo da área da influência da fiscalização 
eletrônica sobre os acidentes de trânsito com 
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Introdução  

Os acidentes de trânsito constituem um problema 
que aflige toda a sociedade, seu reflexo se propaga 
desde prejuízos sociais e econômicos passando 
por pessoas sequeladas até a perda da vida. 
Inúmeros resultados apontam para essa 
problemática, programas técnicos e sociais foram 
desenvolvidos numa tentativa de frear essa 
epidemia, por exemplo, ”Programa PARE” e 
“Década de Ações para a Segurança no Trânsito” 
sugerida pela ONU. Logo, a fiscalização eletrônica 
entra nesse cenário como ação estratégica no 
combate à violência no trânsito, no entanto, 
constantemente questionada, quanto a sua 
eficácia.  

Objetivo  

Este estudo busca mostrar a influência da 
fiscalização eletrônica, no que tange os acidentes 
com vítimas, sob três áreas de influência: local 
específico; via principal e via secundária, nos casos 
de cruzamentos.  

Materiais e Métodos 

Os resultados da pesquisa são provenientes de 
dados de acidentes com vítimas que foram 
coletados mediante pesquisa longitudinal de campo 
e documental por um período de dois anos, sendo 
um ano antes e um ano depois da implantação dos 
equipamentos, esta pesquisa foi realizada junto aos 
órgãos do município (SAMU e Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos - STTP) e do 
estado (Policia Militar –CPTRAN e NUMOL), além 
do auxílio da internet e de telejornais locais.  

Os dados foram submetidos a uma crítica das 
informações para padronização e eliminação das 

duplicidades das ocorrências, assim, evitamos a 
superestimação dos sinistros.  

A hipótese levantada é que a fiscalização eletrônica 
reduza os acidentes igualmente nas três áreas do 
estudo. Teste estatístico. Como o objeto desse 
estudo não são os fundamentos teóricos da 
estatística, iremos suprimir os conceitos dos testes 
e usar apenas seus resultados, porém, seguindo os 
seus pressupostos teóricos.  

Para aceitação ou rejeição da hipótese nula (Ho) 
utilizou-se o teste de t student para mostras 
emparelhadas, Wilcoxon e os teste de Kolmogorov 
Smirnov e Shapiro Wilk ao nível de 5% de 
significância.  

Resultados e Discussão 

A pesquisa evidenciou que, nos locais específicos, 
os resultados são 5 vezes melhor que nas vias 
principais e 7 vezes melhor que nas vias 
secundárias. Comparando-se “Antes” e “Depois”, 
observou-se diferença significativa, apresentando 
uma redução mínima de 25%, máxima de 100% e 
uma redução média de 60% dos acidentes, o que 
pode ser comprovado pelos testes estatísticos. Já, 
nos cruzamentos onde se verifica a influencia tanto 
nas vias principais quanto nas vias secundarias, 
apesar de haver diminuição nessas áreas, esta 
redução, não é estatisticamente significativa.  

Conclusão  

Dado o exposto, concluímos que a fiscalização 
eletrônica mostra-se eficiente tanto nos locais 
específicos quanto ao longo das vias com esses 
equipamentos, no entanto, apenas nos locais 
específicos esta eficiência é estatisticamente 
significativa. Não pretendemos exaurir as 
possibilidades de novos estudos à medida que as 
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características das vias, e os costumes dos 
condutores mudam.  
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Introdução  

Os acidentes de trânsito há muito tempo se 
tornaram um problema de saúde pública. Diante de 
um tripé estrutural, o trânsito tende a estabelecer o 
seu equilíbrio através da Educação, Infraestrutura e 
Fiscalização. Conforme a Resolução 358 de 2010 
do CONTRAN, Art. 7º as autoescolas a que se 
refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de 
Formação de Condutores são empresas 
particulares ou sociedades civis, constituídas sob 
qualquer das formas previstas na legislação 
vigente. Sendo um dos agentes formadores, o CFC 
necessita de uma capacitação e profissionalização 
empresarial, afim, de otimizar os seus resultados 
educacionais e na formação do condutor através de 
uma excelência profissional.  

Objetivo  

Demonstrar a aplicação de um Modelo de Gestão 
Financeira em CFC’s, a melhoria de performance e 
os resultados obtidos através de indicadores 
gerenciais.  

Materiais e Métodos 

Modelo de Gestão Financeira fundamentado na 
execução dos Controles Básicos Financeiros e 
Planejamento Orçamentário OBZ (Orçamento Base 
Zero) através de um software Excel.  

Resultados e Discussão 

A execução deste modelo cíclico anual é capaz de 
produzir indicadores e ferramentas de gestão 
essenciais para uma excelência administrativa. 
Indicadores de gestão sobre o faturamento, distrato 
de contrato, produtividade da frota, produtividade 
dos instrutores, índices de aprovação, gestão de 
custos e planejamento estratégico orçamentário 

são alguns dos principais indicadores que norteiam 
a tomada de decisão do gestor de forma mais 
assertiva e melhoria contínua da prestação de 
serviços.  

A melhoria do índice de aprovação pedagógica é 
reflexo da aplicação e execução do Modelo de 
Gestão Financeira (MGF), do Manual de 
Procedimentos Internos (MPI), Índice de 
Desempenho Pessoal (IDP) e melhoria no 
Processo de Recrutamento e Seleção (PRS). O 
CFC em estudo apresentou um índice de 
aprovação médio (2015 – 2016 – 2017) superior 
diante de seu principal concorrente em todas as 
categorias de exames Teórico (69% - 59%), 
categoria A (44% - 41%) e categoria B (11% - 8%). 
A gestão de RH também apresentou resultados 
relevantes e reduções em Rescisões em 2015 (R$ 
23.131,39) para 2016/2017 (R$ 11.705,28); Ações 
Trabalhistas em 2015 (R$ 6.489,63) para 
2016/2017 (R$ 1.626,02); Turnover em 2015 (14 
demissões) para 2016/2017 (7,5 demissões). 

Conclusão  

A proposta de adoção de um sistema gerencial 
empresarial para as empresas, proporcionará 
dados e informações uniformes do segmento para 
avaliação dos recursos específicos que se pretende 
instrumentalizar a melhoria contínua do processo 
de formação do condutor.  

A aplicação de um Modelo de Gestão Financeira 
para os CFC’s é o caminho para a excelência na 
prestação de serviços destas empresas. Com base 
nos resultados obtidos, podemos perceber que um 
CFC bem estruturado administrativamente, será 
ainda mais capaz de contribuir não apenas para a 
capacitação, mas também para a formação e 
melhor preparo do condutor cidadão para o sistema 
trânsito. 

 

 

 

mailto:emersonasantana@yahoo.com.br


[Formação de condutores vs profissionalização do CFC]  

Alaci. Belo Horizonte, 17 e 18 de Maio 2018 - 73 - 

Referências  
AMBEV - Composição de Pacotes e Variável Base 
Zero, 1998. 

DENATRAN. Código de Trânsito Brasileiro. Brasília 

(DF): Denatran 1997. 

DENATRAN. Política Nacional de Trânsito. Brasília 

(DF): Ministério das Cidades, 2004. 

DETRAN/MG. Parceiros Credenciados. Disponível em: 
https://www.detran.mg.gov.br/parceiros-
credenciados/centros-de-formacao-de-
condutores/classificacao-e-produtividade-dos-cfcs-por-
pratica-veicular 

FARIA E.O.; BRAGA M.G.C. Condições necessárias e 
objetivos da educação para o trânsito segundo o 
ponto de vista dos profissionais brasileiros da área. 

In: Anais do Xiii Congresso Panamericano de Engenharia 
e Trânsito e Transporte; 2004 Albany, EUA (acesso em 
09 dez 2011). Disponível em: 
http://www.transitocomvida.ufrj.br/download/Condi%C3%
A7%C3%B5es%20necess%C3%A1rias%20e%20objetiv
os%20da%20educ.pdf 

FERNANDES, R. M. Orçamento empresarial: uma 

abordagem conceitual e metodológica com prática 
através de simulador. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2005. 

LEONE, N. M. C. P. G. A Dimensão física das 
pequenas e médias empresas. Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 
53-59, abr./jun. 1991. 

LEONE, N. M. C. P. G. As especificidades das 
pequenas e médias empresas. Revista de 

Administração, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 91-94, abr./jun. 
1999.  

LUNKES, R. J. Manual de Orçamento. São Paulo: Atlas, 

2008.  

MOREIRA, J. C. Orçamento Empresarial: manual de 

elaboração. São Paulo: Atlas, 2008.  

PADOVEZE, C.; TARANTO, F. Orçamento 
Empresarial: novos conceitos e técnicas. São Paulo: 

Prentice Hall, 2009.  

SOBANSKI, J. J. Prática de orçamento empresarial: 

um exercício programado. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1994.  

WELSH, G. A. Orçamento empresarial: planejamento 
e controle do lucro. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1983. 

http://www.transitocomvida.ufrj.br/download/Condi%C3%A7%C3%B5es%20necess%C3%A1rias%20e%20objetivos%20da%20educ.pdf
http://www.transitocomvida.ufrj.br/download/Condi%C3%A7%C3%B5es%20necess%C3%A1rias%20e%20objetivos%20da%20educ.pdf
http://www.transitocomvida.ufrj.br/download/Condi%C3%A7%C3%B5es%20necess%C3%A1rias%20e%20objetivos%20da%20educ.pdf


IV Congresso Latino-americano de Segurança no Trânsito e Formação de Condutores [Júnio, Wilson, et al.] 

Alaci. Belo Horizonte, 17 e 18 de Maio 2018 - 74 - 

Inserção da matéria da mobilidade urbana: um 
estudo de caso com os jovens do ensino médio de 

Belo Horizonte 

Wilson Gomes Valadares Júnior1, Walisson Queiroga, Ronaro Ferreira 

(1) Empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, e-mail: wilsong@pbh.gov.br 

 

Palavras-Chave: Educação; Jovens; Escola. 

 

Introdução  

O tema deste estudo é o trabalho realizado pela 
BHTRANS junto às escolas, institutos e colégios 
em Belo Horizonte.  

Trata-se de um importante tema que faz parte das 
atividades educativas de um gestor de transporte e 
trânsito de uma metrópole que vive o “caos” do dia 
a dia, como toda cidade brasileira com cada vez 
mais veículos e mais pessoas querendo se 
locomover com segurança e rapidez. Como é a 
parceria da BHTRANS e os entes educacionais? O 
que a empresa BHTRANS pode oferecer dentro da 
matéria Mobilidade urbana e o Jovem na aula 
dada?  

Objetivo  

O presente estudo preocupa-se em discorrer sobre 
a educação de trânsito nas escolas de ensino 
médio. O objetivo deste trabalho é promover uma 
linha de definições relativas a essa atividade, 
especificamente, de um estudo de caso de como 
fazer a educação de trânsito com os jovens de 
forma transversal nas escolas e colégios de Belo 
Horizonte. 

Materiais e Métodos 

A matéria mobilidade urbana e o jovem é 
ministrada, aleatoriamente, dentro das escolas. Foi 
realizada pesquisa juntos ao órgão competente de 
Belo Horizonte, procurando-se analisar 
cuidadosamente seus informes e estatísticas em 
pauta. Foi descrita a atividade a qual é realizada 
dentro do espaço do ensino médio e como é essa 
parceria entre um órgão público e as secretarias 
municipal e estadual de ensino.  

Resultados e Discussão 

Em 05 anos de projeto já foram atendidas mais de 
210 escolas e 21 mil alunos por ano em média. 
Garantindo a integridade física e, também, a 
qualidade de vida dos indivíduos moradores de 
cidades urbanas. Os jovens estão na faixa etária 
que mais sofrem acidentes e são grande parcela 
das vítimas fatais dos acidentes de trânsito.  

Conclusão  

O reflexo de uma mudança no comportamento 
desses jovens e os seus resultados eficazes são 
percebidos no longo prazo. Mas, percebe-se após 
as palestras, por meio de relatos escritos pelos 
próprios estudantes, que os alunos gostaram e 
aprenderam muito e estão dispostos a mudar o seu 
comportamento no trânsito, ao utilizarem o celular 
corretamente somente quando são pedestres, e 
principalmente, ao utilizarem o cinto de segurança 
quando são passageiros.  

E quando se trata de motociclistas, ao deixarem de 
utilizar o veículo como meio de demonstração e 
exibição para outros jovens. 
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Introdução  

A municipalização do trânsito está prevista na Lei 
9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro. 

Apesar desta obrigatoriedade, muitos municípios 
ainda não aderiram e continuam sob a gestão do 
Detran.  

Minas Gerais está entre os últimos estados do 
Brasil neste quesito, tendo apenas sete por cento 
dos seus municípios integrados ao SNT.  

Objetivo  

Analisar as razões da pouca adesão dos 
municípios mineiros à municipalização de 
Trânsito.  

Materiais e Métodos 

Pesquisa bibliográfica, apresentação números de 
Minas Gerais para traçar um paralelo, entrevistas 
com gestores de municípios mineiros. 

Resultados e Discussão 

A Municipalização do trânsito foi regulamentada no 
Código de Trânsito Brasileiro, mas ainda há uma 
baixa adesão em Minas Gerais, apesar da 
obrigatoriedade desta prática.  

Ficou evidente após as pesquisas e entrevistas que 
são vários os motivos, entre eles falta de 
conhecimento da legislação por parte dos gestores 
e também falta de vontade política.  

Ressalva-se que os municípios que aderiram 
tiveram grandes resultados com a nova visão na 
gestão do trânsito e a melhoria no planejamento, 
no investimento com resultados altamente 
satisfatórios na qualidade de vida e na segurança 
pública.  

Conclusão  

Com a municipalização do trânsito o município 
passa a ter uma nova perspectiva na gestão do 
trânsito, com visão sistêmica e eficiente. 
Aumentando o investimento em sinalização, 
educação e fiscalização. Pode-se inferir que a 
"Municipalização de trânsito é uma ferramenta 
eficaz na redução de acidentes de trânsito, redução 
na violência e melhoria da qualidade de vida. 
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Introdução  

O presente artigo busca sintetizar um conjunto de 
conhecimentos obtidos empiricamente, a partir de 
uma experiência de docência na sala de aula 
teórica de uma autoescola.  

Os insumos foram obtidos a partir desta prática de 
ensino, exercida entre os anos de 2013 e 2016, em 
uma das únicas autoescolas em território de favela 
na cidade do Rio de Janeiro.  

Objetivo  

O objetivo deste trabalho versa sobre a análise da 
relação entre as regras formais e as práticas 
consuetudinárias de novos condutores e indivíduos 
já habilitados.  

Desta forma, o distanciamento entre o conjunto de 
leis do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e as 
convenções informais no ato de conduzir um 
veículo motorizado dentro e fora da favela 
demonstram não só uma relação sui generis do 
trânsito em uma metrópole, mas também 
evidenciam determinados vínculos específicos com 
o arcabouço jurídico brasileiro (RODRIGUES, M e 
SANTIAGO, J., 2017).  

Além disso, outro objeto nesta discussão trata do 
afastamento entre o que é ofertado em termos de 
material de ensino e os modelos de avaliação para 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH (ARAUJO, 2016), ou seja, busca-se examinar 
a correlação entre teoria e prática no trânsito.  

Materiais e Métodos 

Estão presentes nesta pesquisa problemáticas que 
surgiram a partir da experiência vivida na 
autoescola em um território de favela.  

Primeira, a relação do processo de habilitação nas 
autoescolas não refletir o que se é comumente feito 
na prática da direção de veículos automotores nas 
ruas e assim o conflito entre as regras formais e 
informais do trânsito; segunda, se discutirá a 
peculiaridade de se habilitar, dirigir e o próprio 
trânsito nas favelas; e terceira e última, uma 
análise do processo de habilitação, conteúdos 
teóricos e avaliação prática em relação a vivência 
de se dirigir em grandes cidades.  

Para tal, será feita uma revisão bibliográfica sobre 
o tema em questão. Além disso, o cruzamento de 
insumos obtidos na autoescola estudada entre os 
anos de 2013 e 2016 e a síntese dos 
conhecimentos adquiridos nesta experiência.  

Entrevistas com os alunos que naquela época 
tiraram a habilitação e hoje, são motoristas no 
trânsito irão robustecer a parte qualitativa da 
pesquisa. de indivíduos em motoristas no trânsito. 

Resultados e Discussão 

Propõem-se, assim, uma reflexão sobre o processo 
educacional e seu respectivo distanciamento em 
relação as práticas no trânsito (VASCONCELLOS, 
2012), comumente evidenciados pelos discursos de 
que “não se aprende a dirigir em autoescola, 
apenas na rua”.   

Conclusão  

As ocorrências analisadas na pesquisa em questão 
demonstram os entraves no atual modelo 
pedagógico das autoescolas brasileiras, bem como 
descortinam os desafios na transmissão de 
conhecimentos referentes a condução de veículos 
e na transformação. 
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Introdução  

A logística de produtos perigosos é de grande 
importância pois é uma condição necessária para o 
crescimento da produção da indústria nacional. O 
acidente ambiental é um “evento não planejado e 
indesejado que pode causar, direta ou 
indiretamente, danos ao meio ambiente e à saúde 
pública, e prejuízos sociais e econômicos” 
(BRASIL, 2014).  

Os acidentes com produtos perigosos têm sido 
objeto de várias pesquisas devido à capacidade 
que eles têm de gerar vítimas e o risco potencial 
sobre a saúde e o meio ambiente, pois podem 
envolver eventos agudos com explosão, incêndios, 
vazamentos ou emissões de gases.  

Os acidentes no transporte rodoviário 
corresponderam a mais de 50% dos acidentes com 
produtos perigosos no Brasil (BRASIL, 2010). Todo 
acidente com dano ambiental deve ser comunicado 
ao Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) que conta 
com uma equipe disponível 24 horas por dia para a 
contenção do acidente ambiental e redução dos 
danos (MINAS GERAIS, 2017).  

Objetivo  

Contabilizar e caracterizar os acidentes ambientais 
provocados por acidentes no transporte de 
produtos perigosos em Minas Gerais/Brasil em 
2016.  

Materiais e Métodos 

Este estudo analisou quantitativamente os 
Comunicados de Acidente Ambiental notificados ao 
Núcleo de Emergência Ambiental de Minas Gerais 
no ano de 2016 mensurando a modalidade do 

acidente ambiental, local, horário da ocorrência, 
classificação de risco e número da ONU com o uso 
do excel 2016.  

Resultados e Discussão 

No ano de 2016 foram notificados 202 acidentes 
ambientais no Estado de Minas Gerais. O 
transporte rodoviário representou 74% dessas 
notificações com um total de 148 acidentes em que 
50% deles estavam relacionados a produtos 
perigosos.  

As vias com mais acidentes foram a BR381, no 
trecho entre Belo Horizonte e São Paulo, com 53 
acidentes notificados, seguida pela BR262, no 
trecho entre o Triângulo Mineiro e a capital. Estas 
vias, que fazem a ligação com áreas industriais, 
apresentaram valores muito superiores aos das 
vias em direção aos portos do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo e ao mercado da Região Nordeste. 

Dos 78 acidentes com produtos perigosos, 
observa-se uma concentração com alguns 
produtos: óleo diesel (28 acidentes), cal virgem 
(11), etanol (8), gasolina (4) e líquidos a 
temperaturas elevadas (4), sendo que o óleo diesel 
pode ser o combustível dos veículos 
transportadores e não a carga transportada.  

Conclusão  

As notificações permitiram ter noção de algumas 
características dos acidentes, mas é necessário 
melhorar a qualidade do preenchimento, 
principalmente de dados como o impacto aos 
recursos hídricos e a gravidade do acidente.  

O alto índice de acidentes ambientais envolvendo o 
transporte de produtos indica que é necessário 
melhorar as práticas relacionadas à logística destes 
produtos. Estes eventos demandam também a 
manutenção de equipes capacitadas para agir 
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prontamente para minimizar seus impactos no 
ambiente. 
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Introdução  

O Instrutor de Trânsito no Brasil é um importante 
agente do sistema, e para isso aspectos de saúde 
psicológica são fundamentais para a qualidade 
profissional, visto que ele tem a função e a 
responsabilidade de educador. Devido à 
complexidade do sistema de trânsito o CTB (1997) 
prioriza a vida e a segurança no trânsito, 
regulamentando a profissão do Instrutor de Trânsito 
e suas respectivas competências. Sendo o trânsito 
um contexto social de comportamentos violentos, 
os fenômenos recorrentes no mesmo, são novos 
desafios para a Psicologia CFP (2016).  

No âmbito organizacional, estudos feitos a partir de 
1970 apontam fatores psicológicos como 
causadores de prejuízos profissionais, tanto aos 
colaboradores como para as organizações 
(MARTINS & SANTOS, 2006; CAROZZI, et al. 
2017; BOTERF, 2017; SILVA, 2010; PEREIRA, 
TRAESEL, & MERLO, 2013). com o bem-estar 
social de todos os envolvidos. 

Objetivo  

O objetivo deste estudo é investigar, compreender 
e promover reflexão, quanto à importância da 
saúde psicológica do profissional educador do 
trânsito, entre os diversos fenômenos que o 
permeiam.  

Materiais e Métodos 

Deverão ser aplicados entrevistas questionários 
validados pelo (CFP, 2003, 2009, 2005). Quanto 
aos métodos, a aplicação em campo, deverá 
considerar primeiramente, todo o procedimento 
ético de pesquisa com seres humanos, de acordo 
CNS (466/2012) e o CEP (007/2016).  

O delineamento será qualitativo e exploratório, de 
cunho analítico e corte transversal, (CRESWELL, 
2007; SABADINI, SAMPAIO & KOLLER, 2009; 

BRAGA, 2005; FERREIRA, 2015; VOLPATO, 2016; 
TURATO, 2005), os dados serão analisados e 
comparados através de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011). Pretende-se aplicar os 
Instrumentos, em 20 instrutores de trânsito em 
atuação acima de 2 anos, ambos os gêneros, e 
também em diretores de CFCs em exercício.  

Os participantes não terão investimento financeiro 
e ainda estarão contribuindo com a categoria 
profissional e a sociedade. Possíveis riscos aos 
participantes da pesquisa serão de 
responsabilidades da Instituição IMED.  

Resultados e Discussão 

Espera-se que a relevância deste estudo 
contemple melhores condições profissionais e 
psicológicas aos Instrutores de Trânsito brasileiros. 

Sabe-se que a Avaliação Psicológica deve ser 
realizada com Instrumentos validados e 
padronizados, é um processo técnico e científico 
que identifica possível adoecimento mental ou 
transtorno da personalidade. No entanto não foram 
encontradas nas pesquisas efetuadas, bibliografias 
além do CTB, referentes a periodicidade de 
avaliação psicológica para o Instrutor.  

Diante de tal necessidade, sugere-se novos 
estudos referentes a Avaliação Psicológica, 
aplicada aos Instrutores de Trânsito em atuação 
profissional.  

Conclusão  

Refletindo sobre fatores significativos de 
adoecimento, violência no trânsito e o envolvimento 
direto do Instrutor neste contexto, espera-se que os 
resultados dessa pesquisa possam contribuir. 
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Introdução  

Os acidentes de trânsito estão entre os maiores 
problemas de saúde pública e entre as maiores 
causas de mortalidade.  

No Brasil, o acidente de trânsito se transformou em 
um dos problemas mais graves que a população 
enfrenta nos seus deslocamentos.  

Sendo o trânsito um fenômeno essencialmente 
social e necessário de ser aprendido, acredita-se 
que a situação do trânsito brasileiro possa ser 
descrita como um reflexo da perda de valores 
sociais como solidariedade e cooperação. As 
crianças têm um papel ativo no trânsito seja 
enquanto pedestres ou ciclistas e podem contribuir 
muito para redução de acidentes.  

Objetivo  

O projeto tem como objetivo educar crianças para o 
trânsito, para que elas cresçam conscientes dos 
seus direitos e deveres, formando cidadãos 
multiplicadores de boas práticas.  

Materiais e Métodos 

O Programa de Educação para o Trânsito (PETRA) 
é desenvolvido em escolas nas turmas do 4° ano 
do ensino fundamental.  

Vários temas são abordados em aulas teóricas e 
práticas de, em média, 50 minutos. As aulas são 
realizadas uma vez na semana por um semestre, 
perfazendo o total de dez aulas. Diversos meios de 
ensino aprendizagem são utilizados: vídeos, 
dinâmicas, livros, atividades em sala, tarefas para 
casa, aulas práticas e aulas teóricas.  

Os principais temas abordados referem-se a 
valores e regras já estabelecidas, mas 
negligenciadas. O planejamento do PETRA foi 
executado dando prioridade a criatividade, 
imaginação, vivência, participação e compreensão, 
para que o interesse pelo assunto seja cada vez 
maior e a mudança de comportamento ocorra 
facilmente.  

Resultados e Discussão 

Desde a sua primeira etapa, com início em 2015, 
formou-se 564 alunos. No decorrer da execução do 
projeto, foi possível perceber o quanto é importante 
para os alunos ampliar seu conhecimento sobre as 
situações de risco no trânsito as quais estão 
expostos no dia a dia. Percebeu-se nas primeiras 
aulas uma resistência à mudança acerca do 
comportamento inadequado no trânsito, no entanto, 
após a continuidade das atividades, foi notável a 
atenção, cuidado e preocupação por parte dos 
alunos.  

Nas atividades, os alunos perceberam o quanto 
eles, como pedestres e ciclistas, se comportavam 
de forma errada no trânsito. Em cada abordagem 
realizada ficou claro o quanto deve ser aprendido e 
difundido os direitos e deveres em relação ao 
trânsito e o quanto as atitudes corretas podem 
contribuir para a qualidade de vida individual e 
coletiva.  

Conclusão  

Percebe-se que refletir sobre o trânsito fornece a 
oportunidade especial de discutir sobre 
comportamentos que repercutem em inúmeros 
aspectos da vida do cidadão, trazendo para o 
debate não somente os riscos a que estamos 
sujeitos ou que criamos, mas, fundamentalmente, a 
necessidade de se desenvolver uma consciência 
crítica sobre a responsabilidade coletiva.  

Portanto o trabalho desenvolvido tornou-se muito 
válido, não só para o trânsito, mas para todo o 
desenvolvimento psicossocial da criança. 
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Introdução  

A Plataforma M9 é um ambiente voltado para a 
definição de Multisistemas com foco em Gestão da 
Qualidade. Este ambiente conta com recursos de 
Automatização de Processos e permite construir 
sistemas autônomos.  

Objetivo  

O Objetivo da Plataforma M9 é permitir que 
pessoas sem experiência em programação de 
computadores consigam construir algoritmos 
sofisticados e incluí-los em Bots, que residem em 
Servidores. Este Ambiente de Gestão também tem 
o objetivo de prover recursos multimídia para ampla 
colaboração entre seus usuários. A Plataforma M9 
aplicada na Formação de Condutores, vai prover 
tecnologia ilimitada na formação dos futuros 
motoristas, gerando disrupção neste Processo.  

Materiais e Métodos 

A Plataforma M9 é um Software disponibilizado 
para computadores e dispositivos móveis. Este 
ambiente também conta com diversos módulos que 
podem ser instalados em equipamentos, para 
coleta de dados e controle remoto. A Atividade de 
Formação de Condutores se beneficia com 
módulos específicos, dedicados à Atividade. Neste 
Ambiente de Gestão, os Sistemas são definidos 
segundo uma Metodologia denominada BPM9.  

Resultados e Discussão 

Como resultado da adoção da Plataforma M9 no 
Processo de Formação de Condutores, Detrans, 
CFC's e Alunos se beneficiam com tecnologia de 
ponta, gerando um cenário ilimitado para realizar 
Planejamento, Análise e Controle de Processos. 
Através da Plataforma M9, os dados de Aulas 
Teóricas, Práticas e Exames de Direção Veicular 

podem ser processados facilmente e em tempo 
real. Algoritmos sofisticados podem ser construídos 
por usuários que não necessariamente possuem 
experiência em programação de computadores, o 
que vai permitir a um número ilimitado de pessoas 
desenvolverem Software, Inteligência, Inovação!  

Conclusão  

A Plataforma M9 aplicada na Formação de 
Condutores, vai permitir inovar o Processo e 
promover uma mudança significativa, integrando 
todos os agentes do setor. 
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Introdução  

O Programa DETRAN Volante: educação para o 
trânsito em ambiente corporativo nasceu das 
solicitações recebidas pelo órgão para participar 
das Semanas Internas de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho das empresas.  

Objetivo  

Sensibilizar colaboradores de empresas públicas e 
privadas sobre a importância da adoção de 
comportamentos seguros no trânsito e demonstrar 
os benefícios do conhecimento e respeito à 
legislação de trânsito.  

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada no Programa está centrada 
nas ações abaixo descritas: Blitzen educativas; 
Testes com etilômetro; Palestras educativas; 
Oficinas de Direção Defensiva; Apresentações 
teatrais; Visitas de apoio a campanhas e eventos 
internos das empresas, que evidenciem a 
educação para o trânsito; Orientação e distribuição 
de material educativo.  

Resultados e Discussão 
Resultados e Discussão: Tomando como base o 

ano de 2017, chega-se ao número de 129 ações 
organizadas, superando assim, a meta mínima de 
atendimento que era de 26 empresas.  

Conclusão  

Considerando que as atividades foram planejadas 
para ocorrer, preferencialmente, às sextas-feiras ou 
em datas que antecedam grandes feriados, ou 
ainda, conforme o recebimento das solicitações, 

tem-se percebido o crescimento significativo e 
contínuo das solicitações. 
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Introdução  

O Grupo de Estudos em Mobilidade – GeMob, da 
Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, 
trabalha com o desenvolvimento de projetos, 
estudos, pesquisas, metodologias, avaliações e 
análises nas áreas de transporte, sistema viário e 
de circulação, trânsito, segurança e mobilidade 
urbana.  

Dentro dessa perspectiva de segurança de trânsito 
o comando da unidade militar, sediada em Santa 
Maria-RS, procurou o GeMob para fazer uma 
análise investigativa sobre questões de estresse e 
fatores predominantes de potencial de risco e 
suscetibilidade à acidentes de trânsito.  

Objetivo  

Pela análise destes fatores, percebe-se a 
importância de estudos nessa área de segurança 
viária, com o foco em identificar o perfil dos 
condutores de motocicletas que são mais 
propensos a sofrer acidentes permitindo, portanto, 
a intervenção prévia, bem como planos de ações 
no sentido de evitar e/ou precaver a possibilidade 
de acidentes.  

Materiais e Métodos 

O estudo foi baseado na metodologia de aplicação 
de questionários. O processo de criação das 
questões foi elaborado a partir de um levantamento 
de todos os fatores que poderiam impactar na 
probabilidade do condutor sofrer acidentes, além 
de práticas básicas de direção defensiva e 
cuidados mecânicos com a moto.  

A população foco do estudo concentrou-se no 
condutor de motocicleta habilitado, maior de idade, 
proprietário ou não de motocicleta.  

Após a aplicação, os questionários foram 
digitalizados para tratamento e análise. Como o 
propósito do estudo é identificar o perfil que resulta 
em uma maior probabilidade de acidentes, todos os 
dados foram divididos e analisados entre as 
pessoas que nunca sofreram acidentes com as que 
sofreram um, dois ou três ou mais.  

Resultados e Discussão 

Como o projeto teve o objetivo de ser um piloto, 
muito das perguntas não apresentaram resultados 
conclusivos com o avanço do número de acidentes. 

As pirâmides relacionadas aos condutores que não 
sofreram acidentem apresenta uma maior 
concentração de pessoas abaixo de vinte anos em 
comparação às outras. Isso representa uma grande 
amostra de pessoas com o potencial de se 
acidentarem no futuro, demonstrando a importância 
da necessidade de ações para mitigar essa 
possibilidade.  

Assim, com a aplicação de questionários 
específicos é possível analisar as probabilidades 
da pessoa e ainda preparar planos de ações 
preventivos e específicos para cada uma.  

Conclusão  

Neste estudo o consumo de álcool foi o item de 
maior associação com o aumento do número de 
acidentes. Assim, é possível afirmar que o 
consumo de álcool, frequentemente, impacta a 
probabilidade de ocorrência de acidentes.  

Entre os parâmetros que mais influenciam a 
probabilidade de o condutor sofrer um acidente 
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estão os fatores de conduta no trânsito. Mais que 
fatores de perfil, de caráter mecânico ou de 
equipamentos de proteção, os resultados para a 
conduta, ou seja, o comportamento e a direção 
segura no trânsito apresentaram os parâmetros 
mais significativos em relação ao número de 
acidentes. 
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Introdução  

É conhecido o grande índice de mortes no trânsito 
no Brasil. Por isso, destaca-se a importância de 
tratar de maneira adequada os Crimes de Trânsito. 
Os de “menor potencial ofensivo”, quando possível, 
recebem Medidas Alternativas.  

O Centro de Ensino Técnico de Trânsito (CENTEC) 
e o Instituto Vida Segura (IVS), desde 2008 em 
parceria com a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
executam o Projeto Vida Segura -  uma medida 
alternativa para conscientizar o condutor infrator a 
ter uma nova postura de "valorização da vida".  

Objetivo  

O Projeto Vida Segura tem como objetivo promover 
nos condutores infratores, em cumprimento de 
medida alternativa determinada pelo Judiciário, 
mudanças de comportamento e valores 
relacionados à preservação da vida. Além disso, 
busca transformar o infrator em Multiplicador de 
Ações de Segurança no Trânsito, objetivando a 
prevenção da criminalidade e de condutas 
violentas.  

Materiais e Métodos 

Os encaminhados ao CENTEC e/ou IVS participam 
de 16 horas de atividades em grupos de até 25 
integrantes. Num espaço de orientações, 
conhecimento e troca de experiências, os grupos 
são conduzidos por facilitadores com formação e 
experiência necessárias. O acompanhamento 
sistêmico do projeto, a interlocução com o 
programa CEAPA, supervisões, estudos de caso 
são executadas pela diretoria e coordenação 
pedagógica.  

As atividades e temas abordados seguem uma 
cartilha especialmente desenvolvida e os temas 

são desenvolvidos com: palestras, filmes, 
dinâmicas, dramatização, campanhas publicitárias, 
textos reflexivos, relatos de caso, etc.  

Resultados e Discussão 

Em 2017 foram atendidos 1042 participantes com 
apenas 10% de descumprimento da medida e 
reencaminhamento do processo. Foi constatado 
que 60% da demanda é por conduzir sob a 
influência de álcool ou de outras substancias 
psicoativas.  

E os outros crimes com demanda significativa são 
de usuários condenados por competição 
automobilística, dirigir sem habilitação ou entregar 
veículo automotor a pessoa não habilitada. Tais 
crimes tendem a ser cometido por jovens na faixa 
etária de 18 a 32 anos. Observou-se maior índice 
de infratores do sexo masculino.   

Conclusão  

Diante da problemática apresentada, o Projeto Vida 
Segura propõem o cumprimento da pena ou 
medida alternativa vinculada ao delito de trânsito 
enquanto contribui para a diminuição das 
estatísticas de mortes e violência no trânsito 
brasileiro. Acreditamos colaborar ainda para a 
diminuição de novos delitos bem como na incentivo 
à multiplicadores de prevenção e segurança no 
trânsito. 
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Introdução  

Em conformidade com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental as atividades e 
os temas de estudo de Ciências Naturais devem 
ser abordados para que os estudantes ganhem 
progressivamente a capacidade de compreender 
como as necessidades humanas, de caráter social, 
prático ou cultural, contribuem para o 
desenvolvimento do conhecimento científico ou, no 
sentido inverso, beneficiam-se desse conhecimento 
bem como valorizar a disseminação de 
informações socialmente relevantes aos membros 
da sua comunidade (Brasil, 1998). 

Em relação ao ensino de Física um dos aspectos 
motivadores fundamentais é propiciar ao aluno 
perceber a importância, para a sua formação e 
para a sua vida, dos conteúdos desenvolvidos em 
sala de aula (Bonadiman, 2007). Nesse sentido, 
trabalhar aspectos relacionados ao trânsito é 
garantir um direito previsto em Lei (Artigo 76 do 
Código de Trânsito Brasileiro-Lei 9503/97) e 
favorecer a formação de cidadãos responsáveis e 
comprometidos com a preservação da vida.  

Objetivo  

Trabalhar um conteúdo curricular: a Primeira lei de 
Newton ou Lei da inércia abordando a importância 
do uso do cinto de segurança para evitar traumas 
sérios na medula.  

Materiais e Métodos 

As Leis de Newton foram trabalhadas em duas 
turmas de nono ano do ensino fundamental do 

turno da tarde, 9B (19 alunos) e 9C (34 alunos), da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Antônio Teixeira Gueiros localizada no bairro do 
Distrito Industrial, município de Ananindeua, Pará 
através de aula expositiva e dialogada com apoio 
do livro didático da Coleção Ciências Novo Pensar 
9º ano. Para o aprofundamento do conteúdo sobre 
a Lei da Inércia e sua percepção no cotidiano, os 
alunos foram orientados a ler o texto 
complementar: “Inércia e as lesões em acidentes 
de carro”, da seção Teia do Conhecimento do 
referido volume e responder as três questões 
referentes ao conteúdo do texto.  

Para melhor subsidiar os alunos nessa atividade, a 
professora distribuiu um outro texto complementar 
sobre os acidentes de trânsito como principal 
causador de fraturas na coluna (Portal do Trânsito, 
2013).  

Resultados e Discussão 

No total, 42 alunos fizeram a atividade completa, ou 
seja, responderam à todas as questões propostas. 
Cem por cento dos alunos responderam “sim” a 
questão que perguntava: “Você costuma usar cinto 
de segurança?”. Porém, ainda foram vagos quanto 
às respostas da pergunta da sequência: “Por que o 
uso de cinto de segurança é essencial para evitar 
lesões graves?”. Sete alunos responderam que o 
cinto promove a retenção do corpo, evitando o 
choque contra o painel do carro, apesar da inércia. 

Quanto às questões mais específicas relacionadas 
ao órgão lesado quando à coluna vertebral é 
afetada e por que isso promove paralisia dos 
membros, somente 27,1% dos alunos conseguiram 
responder satisfatoriamente.  
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Conclusão  

A participação e o interesse dos alunos na 
atividade demonstram que associar conteúdos 
curriculares a situações do cotidiano servem como 
estímulo para a participação dos mesmos em 
atividades em sala de aula.  

Os resultados indicaram também que os alunos 
usam o cinto de segurança, porém, ainda não 
conseguiram perceber a extensão da importância 
desse instrumento de segurança para proteção de 
órgãos e conservação do bem-estar e da vida. 
Como primeira experiência nessa escola de 
relacionar um conteúdo curricular a um aspecto 
significativo da segurança no trânsito, o uso de 
cinto de segurança, ficamos satisfeitos com os 
resultados e fazendo projeções para novos 
momentos de interdisciplinaridade. 
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Introdução  

Estudos brasileiros evidenciam a elevada 
vulnerabilidade de idosos no trânsito, 
especialmente na condição de pedestres, sendo 
uma das principais vítimas de atropelamento nas 
grandes cidades. (WAISELFISZ, 2013, p.71).  

Os acidentes de trânsito com idosos acometem 
principalmente idosos jovens (60-69 anos), do sexo 
masculino e com baixa escolaridade (DATASUS, 
2015). Estudos nacionais e internacionais apontam 
como determinantes e fatores de risco, as doenças 
preexistentes, o uso de medicamentos, a faixa 
etária, o sexo e a falta de acessibilidade nos 
espaços públicos (TELAROLLI et al, 2014).  

A “manutenção da mobilidade para os pedestres 
idosos que residem em áreas urbanas é 
responsável pela integração social e o bem estar 
físico e psicológico deste segmento populacional” 
(ORTUÑO, 2010). Portanto, é necessário 
assegurar que o idoso se integre nas complexas 
situações de trânsito para a satisfação de suas 
necessidades cotidianas, sem sofrer danos à sua 
integridade física e/ou ter cerceado o seu direito de 
ir e vir com segurança.  

Objetivo  

Orientar idosos para lidar com as complexas 
situações de trânsito e favorecer a sua inclusão no 
espaço urbano.  

Materiais e Métodos 

Foram realizadas palestra e orientações sobre 
comportamento seguro no trânsito para um grupo 
de idosos. Por conseguinte, tendo em vista a 
proximidade das ações relativas ao evento 
mobilizador do Maio Amarelo, os idosos foram 
convidados a participarem das atividades de 
mobilização programadas. Neste sentido, foram 

organizadas oficinas para a criação dos materiais 
que seriam utilizados nas ações educativas: flores 
de papel crepom, abadás para os idosos 
participantes do evento, estandartes contendo 
mensagens educativas, enfeites para as cestas de 
flores, folhetos educativos de trânsito.  

Resultados e Discussão 

O grupo de idosos distribuiu flores e mensagens 
aos usuários das vias. A atividade proposta buscou 
orientar os usuários das vias para o 
comportamento seguro nas travessias de pedestres 
e o estabelecimento de uma interação positiva com 
eles, sensibilizando-os para a importância do 
respeito e da inclusão social de idosos no espaço 
urbano.  

Estes dois aspectos encontram-se embasados em 
duas premissas. Uma, que entende que “lidar com 
a segurança no trânsito exige colaboração entre 
múltiplos atores” (Brasil, 2015) , e outra, que 
evidencia que “além das limitações fisiológicas, 
próprias da idade, os idosos no Brasil são 
desrespeitados em seus direitos individuais e 
sociais”(MINAYO E SOUZA, 2005, p.149).  

Conclusão  

A população idosa ainda não é considerada como 
prioridade por aqueles que são responsáveis pelos 
programas e projetos de segurança viária. “Mortes, 
lesões e traumas provocados pelos meios de 
transporte precisam ser incluídos em qualquer 
política pública que busque superar as violências 
cometidas contra idosos” (MINAYO, 2005, p. 22). 
Assim, a adoção de ações de prevenção e 
proteção para a circulação de idosos no trânsito 
das cidades requer um maior preparo 
governamental. 
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Introdução  

Um desenho urbano diferenciado, com mais 
segurança para os pedestres, melhorias nos 
passeios e na iluminação pública; trânsito 
acalmado, implantação de áreas verdes e 
equipamentos de lazer para a qualificação do 
convívio entre as pessoas. Este é o novo perfil 
proposto pela Prefeitura de Porto Alegre/RS, por 
meio da Empesa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC), para a Rua João Alfredo, 
tradicional via do bairro Cidade Baixa.  

Objetivo  

Em consonância com os princípios da Política 
Nacional de Trânsito, o Projeto visa diminuir o 
número e a severidade de atropelamentos e 
acidentes em geral, além de melhorar as condições 
de circulação dos pedestres e ordenar o fluxo de 
veículos. Por meio da revisão da sinalização viária 
e do estabelecimento de medidas para reduzir a 
velocidade dos veículos, bem como da atualização 
das questões relativas à acessibilidade, este 
Projeto busca compor um conjunto de ações que 
irá requalificar a via, beneficiando toda a população 
que transita pela região diariamente.  

Materiais e Métodos 

Por suas características já citadas, o Projeto de 
Requalificação da Rua João Alfredo foi escolhido 
para representar Porto Alegre no “Projeto Ruas 
Completas” – coordenado pelo WRI Brasil (Instituto 
que incentiva projetos de proteção ao meio 
ambiente, com ideias e soluções sustentáveis na 
construção das cidades) em parceria com a Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) e com apoio do 
Instituto Clima e Sociedade (ICS).  

Ao longo de três anos, as dez cidades que formam 
a Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo 
Carbono, junto ao Distrito Federal, trabalharão com 

o apoio técnico do WRI Brasil em Projetos de Ruas 
Completas – vias desenhadas para garantir o 
acesso seguro a todos os tipos de usuários.  

Sem a existência de um modelo único, cada cidade 
deve construir a sua Rua Completa, levando em 
conta as necessidades da população e as 
condições locais, com vistas a tornarem-se 
referência como espaço público compartilhado. 
Tendo como pano de fundo a importância histórica 
do entorno, e tirando proveito do seu potencial 
congregador, pretende-se consolidar a Rua João 
Alfredo como referência de espaço urbano 
compartilhado na cidade.  

O trabalho será realizado por meio de uma série de 
intervenções na via, utilizando soluções de 
desenho urbano e medidas de “traffic calming” que 
priorizem os modais não motorizados e ampliem o 
espaço para os pedestres, estimulando a criação 
de áreas de convivência e lazer no espaço urbano 
– possibilitando assim a instalação de parklets, 
bancos, mesas e cadeiras, paraciclos, etc.  

Resultados e Discussão 

Com a remodelação do espaço público, busca-se 
compor um conjunto de ações que irá requalificar a 
via, incentivando a mobilidade ativa e as atividades 
no período diurno, beneficiando a população que 
transita pelo local – moradores, comerciantes e 
visitantes.  

Conclusão  

A qualificação dos espaços públicos obtida com a 
implementação deste tipo de Projeto, tendo ênfase 
nos pedestres e ciclistas, irá destinar à circulação 
destes o espaço ocioso existente no sistema viário, 
dando origem a um sentimento de pertencimento 
do espaço público pelos usuários. 
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Introdução  

Os estudos sobre trânsito surgiram no início do 
século XX nos cursos de engenharia e direito. 
Tendo, ao final deste século, expandido para outras 
áreas do conhecimento como pedagogia, 
segurança do trabalho, medicina e gestão pública. 
A morbimortalidade no trânsito se tornou um grave 
problema de Saúde Pública (OMS, 2013). 

Instituições e pesquisadores, nacionais e 
internacionais, têm se esforçado para a construção 
de um trânsito mais humano e seguro. Mas muitas 
iniciativas são individuais e isoladas e carecem de 
alianças para atuação intra e intersetorial 
(REICHENHEIM, 2011).  

O Grupo de Estudos e Pesquisa SAUVI Trânsito 
surge neste contexto como mais uma possibilidade 
de enfrentamento da violência no trânsito.  

Objetivo  

Apresentar a história e ações de um grupo de 
pesquisas interdisciplinares sobre trânsito, violência 
e saúde.  

Materiais e Métodos 

Este trabalho descritivo e exploratório é o relato da 
criação de um grupo de multidisciplinar de 
pesquisa.  

Resultados e Discussão 

Ex-alunos do Mestrado Profissional em Promoção 
da Saúde e Prevenção da Violência da UFMG 
(Belo Horizonte/Brasil) buscaram se integrar ao 
Núcleo de Promoção de Saúde e Paz da 
Faculdade de Medicina da UFMG para continuar 
estudos e pesquisas sobre a temática da violência 

no trânsito com outros pesquisadores e 
especialistas. A criação do grupo foi aprovada pela 
Câmara Departamental e registrada no Diretório de 
Grupos do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) em 2016. 

Atualmente a equipe é formada por profissionais de 
psicologia, pedagogia, ciências sociais, geografia, 
enfermagem, administração, comunicação e 
medicina, atuantes nas esferas pública e privada. O 
grupo de doutores, mestres, aspirantes ao 
mestrado e alunos de graduação se reúne 
semanalmente para debates científicos e 
organização das ações. Em 2017 organizou o 1º 
Fórum sobre Saúde e Violência no Trânsito, com a 
participação de 120 pessoas e exposição de 18 
trabalhos científicos de diversas instituições.  

Em quase dois anos de atuação, participou de 
eventos internacionais (2), nacionais (4) e regionais 
(4), além de escrever um artigo e um capítulo de 
livro científico (em fase de publicação).  

Suas pesquisas trataram de temas diversos, como: 
causas de acidentes, álcool e direção, acidentes 
com idosos, reclamações de passageiros de 
ônibus, participação social nas políticas de 
mobilidade, transporte aeromédico de pacientes e 
educação para o trânsito, entre outros.  

Conclusão  

O trabalho integrado entre agentes de 
universidade, setor público e privado e comunidade 
foi capaz de promover a aproximação entre a teoria 
e a prática. A atuação conjunta dos pesquisadores 
aumentou sua produtividade, melhorou o nível de 
discussão e ampliou o espectro de temas 
estudados, além de estimulá-los a adotarem como 
objetos de pesquisas problemas vivenciados pela 
comunidade ou pelos órgãos gestores, ajudando a 
superar o distanciamento entre a universidade e 
sociedade.  
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outros pesquisadores a se unirem a nós. 
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Introdução  

Incidentes de trânsito são considerados como a 
principal causa de eventos não recorrentes, em 
razão da natureza heterogênea de uma malha 
rodoviária urbana, cujo comprimento pode variar de 
centenas a milhares de quilômetros, e também das 
características espaciais e físicas do local onde a 
rodovia se encontra inserida.  

Os dados de acidentes de trânsito são 
frequentemente heterogeneos, o que implica que 
alguns relacionamentos permaneçam ocultos. 
Desta forma, a análise de acidentes de tráfego 
muitas vezes deve ser realizada em um pequeno 
subconjunto de dados ou diferentes modelos 
devem ser construídos para os mais variados tipos 
de acidentes de trânsito.  

Objetivo  

Na pesquisa avaliou-se a eficácia da técnica de 
agrupamento de classes latentes utilizando a 
análise de cluster pelo método k-means, para 
identificar tipos de acidentes de trânsito 
homogêneos e sua correlação com as 
características da via, do ambiente e com o 
comportamento do condutor.  

Materiais e Métodos 

Neste trabalho é apresentada uma metodologia de 
detecção e segmentação de padrões homogêneos 
de acidentes trânsito em rodovias por meio da 
análise de cluster utilizando o método k-means. 

Esta metodologia foi testada para a rodovia Dom 
Pedro I, localizada no trecho urbano do município 
de Campinas-SP, no período de 2009 a 2012, em 
uma base de dados com 3014 observações, para o 
trecho compreendido entre os quilômetros km 125 

ao km 145. Foram gerados cenários com 2 a 6 
clusters considerando as variáveis quilometragem, 
sentido da via, descrição do local do acidente, 
condição de visibilidade, condição de tempo, 
traçado da pista, perfil da pista, obras na pista, 
sinalização horizontal e sinalização vertical, para 
segmentar os diferentes tipos de acidentes.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos permitiram classificar os 
acidentes em 4 classes latentes e segmentá-los em 
função do trecho de ocorrência na rodovia. Foi 
possível verificar que entre os quilômetros 125 km 
ao 130 km os acidentes que mais ocorrem são do 
tipo colisão traseira, colisão lateral e 
engavetamento e no trecho compreendido entre os 
quilômetros 141 ao 145 km os acidentes mais 
predominantes são do tipo capotamento, choque e 
atropelamento.  

No segmento da rodovia localizado entre os 
quilômetros 131 km ao 136 km predominam os 
acidentes de tráfego por colisão frontal, colisão 
transversal e tombamento e no trecho localizado 
entre os km 136 ao 141 km os acidentes do tipo 
colisão transversal, lateral e capotamento.  

Conclusão  

Estes resultados contribuem a operacionalização 
da rodovia pela concessionária pois permitem que 
análises subsequentes possam ser realizadas pelo 
Centro de Controle Operacional (CCO) e que 
medidas sejam tomadas para reduzir ou modificar o 
grau de acidentalidade viária no trecho em estudo. 
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Introdução  

Nos últimos anos tem crescido o reconhecimento 
da bicicleta como um importante ator para o 
desenvolvimento sustentável das cidades. Dentre 
os aspectos mais relevantes em relação ao uso da 
bicicleta estão a redução no consumo de 
combustível fóssil, redução da emissão de gases 
poluentes, redução de congestionamentos, 
promoção da saúde e qualidade de vida (VALE, 
2016; NG et al., 2017). Entretanto, o trânsito nas 
cidades brasileiras ainda é pouco convidativo para 
o uso de bicicletas como meio de transporte. Elvik 
(2009) corrobora com o tema ao afirmar que 
ciclistas têm até 7,5 vezes mais chances de sofrer 
lesões graves em acidente quando comparados a 
ocupantes de automóveis. Além disso, ciclistas são 
um dos elementos mais frágeis e vulneráveis no 
trânsito e tendem a sofrer lesões mais graves na 
ocorrência de acidentes (WEI e LOVEGROVE, 
2013; MANTON et al., 2016).  

Os riscos e a fragilidade enfrentados pelos ciclistas 
são intensificados em interseções, visto que nelas 
existe uma maior concentração de pontos de 
conflitos e maior exposição ao risco de acidentes 
(WACHTEL e LEWISTON, 1994; ISAKSSON-
HELLMAN, 2012).  

Objetivo  

Este estudo visa identificar as principais 
características da infraestrutura cicloviária no que 
se diz respeito segurança em vias compartilhadas e 
estabelecer fatores que influenciam na percepção 
de segurança em interseções.  

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada para o levantamento de 
dados foi questionário online aplicado a 
respondentes com perfil de estudantes 
universitários da cidade de São Carlos-SP. O 
questionário desenvolvido é base de estudos 

preliminares realizado para uma dissertação de 
mestrado ainda em desenvolvimento. As questões 
buscam identificar características de interseções 
que influenciam da percepção quanto a exposição 
ao risco na presença ou não de infraestrutura 
cicloviária.  

Resultados e Discussão 

Resultados iniciais indicaram que modificações na 
largura de faixas de rolamento, visibilidade, 
iluminação e velocidades impactam sobre a 
percepção de segurança. Além disso, sistemas de 
restrição de manobras de conversão e marcações 
de sinalização e canalização sobre o pavimento em 
interseções são elementos que colaboram para 
uma percepção de trânsito de bicicletas mais 
seguro e agradável.  

Este resultado alinha ao encontrado pelo estudo 
realizado por WELLE et al. (2016), onde foi 
identificado que ciclistas tendem a perceber 
interseções com a presença de projetos de 
marcações no pavimento como sendo mais 
seguras.  

Conclusão  

Por fim, com este estudo foi identificado uma 
necessidade da promoção de segurança cicloviária 
em vias urbanas a partir da delimitação do espaço 
e das rotas de bicicletas em interseções, assim 
como demarcá-las de forma intuitiva. Em especial, 
é importante que seja dada maior atenção aos 
usuários vulneráveis do sistema de trânsito pois 
estes geralmente são esquecidos em projetos mas 
representaram mais da metade dos óbitos em 
acidentes de trânsito no Brasil. 
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Introdução  

No domínio da mobilidade urbana são inúmeros os 
autores que observam os diferentes níveis de 
segurança no ciclismo, principalmente em relação 
ao impacto da convivência entre bicicletas e as 
formas preferenciais de locomoção citadina, 
reguladas em sua grande maioria através do 
transporte motorizado (VASCONCELLOS, 2012, 
DUARTE, SÁNCHEZ e LIBARDI, 2007). Por outro 
lado, há quem corrobore com a ideia de que esta 
separação física entre estes atores no espaço 
urbano seja negativa, uma vez que não promove a 
convivência e tolerância nas diferentes formas de 
movimentar-se pela cidade.  

E neste contexto, junto ao movimento de 
pedestrianização (GEHL, 2015), o protagonismo da 
bicicleta na interação com a cidade tem sido 
tratado enquanto proporcionador de qualidade de 
vida e bem-estar antropomórfico, que permite aos 
indivíduos uma relação diferenciada com o espaço.  

Objetivo  

O objetivo do presente trabalho é analisar a 
bicicleta, concebida – por teóricos e gestores – 
como uma ferramenta por excelência de diálogo 
com o espaço. Isso será analisado através da 
perspectiva de um cenário que incitou um conjunto 
de políticas públicas na última década no Brasil, 
numa tentativa de erradicação do “analfabetismo 
urbano”, dos meios de transitar pela cidade numa 
mobilidade pura, que não constitui vínculos com o 
lugar (ROBIN, 2009 apud MONNET, 2013).  

Materiais e Métodos 

A presente pesquisa perpassa, assim, por análises 
históricas e bibliográficas das políticas públicas, 
regulamentações, popularização, entraves e 
discussões envoltas a esta temática. Viabiliza, 
desta forma, a ilustração de um hodierno conceito, 

mas fundamental instrumento de análise deste 
novo fenômeno social contemporâneo.  

Resultados e Discussão 

Apesar de haver um vasto arcabouço teórico sobre 
as implicações do uso da bicicleta, e 
consequentemente do ciclismo, na urbe 
contemporânea, não há ainda conhecimento 
edificado que dê conta das transformações sociais 
e políticas que a mesma vem engendrando no 
território brasileiro. Pois, certo é que tanto o 
ciclismo – e suas três difusões de uso: locomoção, 
lazer e esporte – quanto a segurança pública em 
suas infinitas abordagens, refletem duas grandes 
áreas ao tratar-se dos fenômenos sociais e 
culturais das cidades, trazendo consigo amplas 
discussões acerca de suas peculiaridades. 

Entretanto, com a fusão destas duas grandes áreas 
este artigo busca descortinar as possíveis 
definições referentes ao conceito de “segurança no 
ciclismo”, que trazem consigo aspectos notáveis da 
ascensão de uma prática (e discurso) particular à 
via pública, transformando-se em mais um ente em 
disputa pelo espaço na urbe.  

Conclusão  

Podemos concluir, assim, que o tema “segurança 
no ciclismo” faz parte da seara de discussões de 
inúmeras áreas consolidadas, a exemplo da 
mobilidade urbana, planejamento regional, 
transportes, segurança pública e quaisquer outras 
áreas que empreguem esforços em analisar as 
complexas dinâmicas de locomoção, esporte e 
lazer na cidade.  
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Introdução  

Os materiais didáticos e paradidáticos destinados à 
Educação para o Trânsito são escassos. Muitas 
vezes, a tarefa de organização e produção de tais 
materiais é atribuída aos professores, que não 
contam com tempo, bibliotecas e recursos 
materiais para a reprodução de textos e atividades. 
A proposta da produção desse material é permitir 
que os estudantes tenham a oportunidade de 
vivenciar o trânsito de forma mais segura e 
responsável, uma vez que a forma como as 
pessoas se comportam no trânsito está relacionada 
à educação recebida sobre esse sistema. 

Objetivo  

O estudo no trânsito na sala de aula tem o objetivo 
de desmistificar concepções, dialogar sobre 
atitudes de respeito, atenção, solidariedade, 
discutir as regras e leis, enfim, conscientizar os 
estudantes para uma vivência segura e harmoniosa 
no trânsito.  

Materiais e Métodos 

A proposta é que a Educação para o Trânsito seja 
ensinada de forma interdisciplinar, dialogando com 
disciplinas já trabalhadas nos conteúdos escolares. 

Resultados e Discussão 

A Educação para o Trânsito deve ser uma 
prioridade. Na atualidade são registrados altos 
índices de acidentes, nos quais a grande maioria é 
fruto da imprudência humana. Além disso, ao 
refletir sobre o trânsito, os estudantes terão a 
oportunidade de construir novas concepções sobre 
o uso dos veículos motorizados, a poluição do meio 
ambiente, o excesso de veículos nas ruas, entre 
outras questões. Acreditamos que o estudo do 
trânsito na sala de aula será responsável pelo 

fomento de novos comportamentos no trânsito. Ao 
trabalhar com a Educação para o Trânsito, o 
professor não deve ser confundido com um 
instrutor de curso de autoescola. Sua proposta 
didático-pedagógica tem o intuito de propor 
reflexões e fomentar diálogos sobre o 
comportamento no trânsito.  

Conclusão  

A maioria das pessoas passam vários anos de sua 
formação escolar sem nunca terem a oportunidade 
de refletirem e dialogarem sobre o trânsito. É nessa 
perspectiva que a coleção Trânsito Legal visa 
suprir essa lacuna e dar subsídios para que os 
professores possam atuar em sala de aula com a 
temática do trânsito, fomentando novas 
possibilidades de socialização no trânsito na 
medida em que crianças e jovens passam a 
compreender a complexidade e organização deste 
sistema e alteram suas atitudes cotidianas quando 
nele estão inseridos. A coleção Trânsito Legal foi 
produzida com a finalidade de dar suporte à 
Educação para o Trânsito nas salas de aula. Ao 
estudar o trânsito na escola, crianças e jovens 
desenvolverão competências e habilidades que 
lhes permitirão vivenciar este sistema com mais 
responsabilidade, atenção e segurança. 
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Introdução  

Com a Década de Ação pela Segurança Viária, a 
OMS desenvolveu o projeto Road Safety in 10 
Countries em parceria com instituições públicas e 
privadas. No Brasil ele foi chamado de Projeto Vida 
no Trânsito (PVT) que iniciou em 2010 em 5 
capitais, incluindo Belo Horizonte (BH).  

Este projeto previa a utilização de indicadores para 
direcionar as políticas de prevenção de acidentes e 
para avaliar a efetividade das ações desenvolvidas. 
(SILVA et al., 2013; OMS, 2012). A partir de seu 
início observou-se uma expressiva melhoria da 
qualidade dos dados sobre os acidentes e suas 
vítimas nas cidades participantes (OPAS, 2012; 
SILVA et al., 2013). 

Esta melhoria permitiu avaliar a efetividade da 
metodologia do PVT em BH com relação às vítimas 
e os custos dos acidentes. Sendo que este inclui 
danos materiais, custos médico-hospitalares, perda 
de produção, resgate das vítimas, remoção dos 
veículos, outros meios de transporte, atendimento 
policial, além de outros custos. (IPEA, 2003).  

Objetivo  

Avaliar o impacto das ações de prevenção de 
acidentes de trânsito do Projeto Vida no Trânsito 
em Belo Horizonte/MG/Brasil no número de óbitos 
e custos dos acidentes.  

Materiais e Métodos 

Utilizou-se os dados de vítimas de acidentes de 
trânsito do Detran/MG e BHTRANS desde 2004 a 
2010 para se fazer a projeção de expectativa anual 
de óbitos por acidentes de trânsito de 2011 a 2015. 
Comparou-se esta projeção com o número de 
mortes deste período e calculou-se o número de 
vidas que foram salvas e o valor economizado com 
a redução dos acidentes fatais.  

Resultados e Discussão 

O número de óbitos (in situ) por acidentes de 
trânsito em Belo Horizonte oscilou entre 177 e 288 
de 2004 a 2010 com um aumento médio de 15 
mortes/ano, sendo que em 2010 foram 262 óbitos 
para uma população de cerca de 2,5 milhões de 
habitantes. De 2011 a 2015 as mortes variaram 
entre 217 e 151, com uma tendência de redução de 
13,4 mortes/ano. Para 2011 a previsão era de 296 
mortes e ocorreram 217, os seja, 79 vidas foram 
salvas neste ano.  

Aplicando este mesmo raciocínio aos demais anos, 
736 vidas foram salvas no período de 2011 a 2015. 
Cada acidente fatal gera um custo estimado de 
R$269.547,40 e cada acidente grave, R$32.650,20, 
valores de 2003 com atualização e correção 
monetária pelo IPCA até 2014 (IPEA, 2015). Ao 
supor que cada um dos 736 acidentes fatais tenha 
reduzido sua gravidade para “acidente grave” 
(cenário conservador) observa-se uma economia 
de pelo menos R$174.356.346,56.  

Os dados demonstram que no período de 
implantação do Projeto Vida no Trânsito houve 
redução no número de vítimas fatais, apesar do 
aumento da população e da frota de veículos.  

Conclusão  

Foi possível reverter a tendência de aumento de 15 
mortes/ano para uma queda média de 13,4 
mortes/ano. Caso se mantenha esta tendência, as 
mortes in situ em 2017 serão inferiores à metade 
das mortes registradas em 2010 (meta da Década). 
Belo Horizonte deixou de gastar mais de R$174 
milhões com os acidentes fatais que estavam 
previstos e não ocorreram. 
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