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RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar um diagnóstico e propor
recomendações para que o Estado de Goiás possa alcançar a meta de reduzir em 20% as
mortes causadas por acidentes de trânsito até 2018, no âmbito do Programa Trânsito
com Vida, um dos pilares do Programa Goiás Mais Competitivo. Nesta dissertação, são
identificadas, de forma específica, as principais causas de acidentes de trânsito com
vítimas fatais, são apontadas quais ações deverão ser prioritárias para sua redução e são
identificados o papel e o impacto de campanhas voltadas à educação no trânsito. O
documento traz um panorama a respeito das iniciativas globais, regionais e nacionais
sobre o tema e evidencia como o comportamento do brasileiro tem influência direta
sobre os acidentes fatais de trânsito. Por meio de pesquisas de campo e entrevistas com
diversos atores do sistema de trânsito, foi possível contextualizar causas, fatores e
consequências desses acidentes de trânsito para o Estado de Goiás. Este trabalho
também apresenta as recomendações para que os indicadores dos acidentes fatais de
trânsito sejam reduzidos com a prática de uma melhor gestão pública dos dados, ações e
recursos já disponíveis. São apresentadas, ainda, sugestões de medidas e iniciativas que
tragam uma perspectiva de curto, médio e longo prazos. Verifica-se que é possível
estabelecer um processo em torno de um trânsito mais seguro, destacando-se a
coordenação e o alinhamento como fatores-chave de sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: Acidente de Trânsito, Segurança Viária, Morte no Trânsito,
Estatística de Trânsito, Trânsito com Vida, Estado de Goiás.

ABSTRACT
This research was developed in order to make a diagnosis and propose
recommendations for the State of Goiás to reach the goal of 20% reduction in deaths
from traffic accidents by 2018, under the “Programa Trânsito com Vida” (Traffic with
Life Program), one of the basis of the Program “Goiás Mais Competitivo”. In this
thesis, it will be identified, specifically, the main causes of road accidents fatalities, to
point out which actions should be a priority for its reduction and identify the role and
impact of campaigns focused on traffic education. The document provides an overview
about the global initiatives, regional and national on this regard, and shows how the
Brazilian's behavior has a direct influence on fatal road accidents. Through field
research and interviews with various actors of the traffic system, it was possible to
contextualize causes, factors and consequences of road accidents in the State of Goiás.
Finally, this paper presents recommendations to reduce fatal road accidents by 20%,
with the practice of better public management of data, actions and resources, which are
currently already available. It is noticed that it is possible to establish a process around a
safe road, by leveraging coordination and alignment, among others, key success factors.
KEYWORDS: Traffic Accidents, Traffic Safety, Death Traffic, Traffic Statistics,
Traffic with Life, Goiás State.
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INTRODUÇÃO
A humanidade contemporânea ainda convive com diversas ondas epidêmicas que
ceifam milhares de vidas durante sua implacável existência. São inúmeras
manifestações de antigas e novas doenças, novas formas de contágio e vultosos
investimentos na prevenção e cura dessas epidemias. A sensibilização para conter
grandes ondas de contaminações e epidemias contribui para um constante engajamento
social e do poder público.
Entretanto, há uma epidemia silenciosa, não contagiosa, não transmitida por vírus
ou bactérias, mas que mata tanto quanto outras doenças: as mortes por acidentes de
trânsito, que são a maior causa de mortes de jovens no mundo, tornando-se o mal do
século XXI, haja vista o número de famílias arrasadas, além do impacto econômico que
essas mortes causam nos países.
Conforme relatado por DaMatta (2010, p. 28), em 1983 o jornal O Estado de São
Paulo publicou uma nota na qual à época verificava-se “o trânsito, ao lado de
enfermidades como a varíola, febre tifoide e o impaludismo, como fator de morte no
então chamado Terceiro Mundo”. Naquele momento já se experienciava a epidemia de
mortes no trânsito.
Por óbvio que ainda entrariam nas análises os acidentes que, embora não fatais,
acarretam em invalidez temporária ou permanente, mutilações, dentre outras graves
consequências de sinalização precária, imprudência, falta de formação, comportamentos
culturais, desatenção e diferentes possíveis causas dessa epidemia.
Conforme ABNT (1989), acidente de trânsito é todo evento não premeditado, que
resulte dano ao veículo ou à carga e/ou lesões em pessoas e/ou animais, em que pelo
menos uma das partes está em movimento na via terrestre, ou áreas abertas ao público.
Pode originar-se, terminar ou envolver veículos em via pública.
Vale ressaltar que, apesar da denominação “acidente”, os acidentes de trânsito
com vítimas fatais são, via de regra, crimes de trânsito. Assim, quando chamamos uma
ocorrência fatal no trânsito de “acidente” estamos minimizando seu efeito perverso não
apenas na sociedade, mas na economia como um todo. Não obstante, manteremos a
designação de acidente às mortes no trânsito no presente trabalho.
O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) aponta que 90% dos
acidentes de trânsito são causados pelo fator humano, ou seja, temos na sociedade a
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origem e o remédio para que possamos minimizar os impactos e os custos econômicos e
sociais da epidemia. Adicionalmente, é fundamental que os governos, a despeito das
rusgas políticas e concorrência entre instâncias e poderes, possam cada vez mais buscar
formas alternativas, criativas e eficientes de conter essa epidemia por meio de novas
políticas públicas, legislações, campanhas de conscientização, entre outras. (ONSV,
2015).
O tema causa ainda mais preocupação na medida em que diferentes partes do
mundo

apresentam

taxas

cada

vez

maiores

de

crescimento

populacional,

desenvolvimento econômico, como alguns fatores que impactam na mobilidade das
cidades com especial atenção ao aumento da base em muitas regiões. (GOODYEAR,
2015, p. 6).
Assim, como bem observado em trabalho apresentado no 19º Congresso
Brasileiro de Transporte e Trânsito, “a segurança viária é um problema que atinge em
todo o mundo as áreas social, econômica, de desenvolvimento e saúde pública”
(CAMPOS et al., 2013, p. 2).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1,25 milhão de pessoas
morrem todos os anos nas estradas do mundo, sendo as principais vítimas jovens e
adultos, muitos deles em idade profissionalmente produtiva, entre 15 e 44 anos. (WHO,
2016).
A seguir, será apresentado o panorama global, o contexto nacional, a questão
comportamental, as campanhas e, por fim, um diagnóstico e algumas recomendações
dirigidas ao objetivo principal deste trabalho, que é o de reduzir as fatalidades no
trânsito do Estado de Goiás.
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1 OBJETIVOS
Espera-se, de maneira geral, que as contribuições deste trabalho possam
efetivamente reduzir o número de acidentes fatais de trânsito no Estado de Goiás e,
quiçá, colaborar para um olhar mais atencioso ao tema.
1.1 OBJETIVOS GERAIS
Busca-se contextualizar, por meio de referências e comparação com melhores
práticas nacionais e internacionais, a situação do Estado de Goiás em relação aos
indicadores de mortalidade no trânsito. Apresenta-se, também, de forma estruturada, os
pontos fortes e as oportunidades de melhoria de integração e coordenação entre os
diferentes atores que se relacionam com o tema da segurança viária.
Dessa forma, ao final deste material, recomenda-se diversas ações de curto, médio
e longo prazos para que o Estado de Goiás possa alcançar, até 2018, a redução de 20%
do número de acidentes fatais de trânsito.
A sequência selecionada para apresentar o resultado deste trabalho será conduzida
inicialmente com uma introdução, seguida de panoramas global e nacional sobre
segurança viária e acidentes fatais de trânsito, contextualização do Programa Trânsito
com Vida, diagnóstico e resultados, análise comportamental, importância das
campanhas educativas, recomendações e conclusão.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De forma direta, conforme apresentado em Termo de Referência desenvolvido
inicialmente pela Secretaria de Gestão e Planejamento do Governo de Goiás e, em
seguida, ajustada com o grupo, tem-se os seguintes objetivos específicos:
1) Identificar as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas fatais e
apontar quais ações deverão ser prioritárias para buscar sua redução;
2) Avaliar possíveis ajustes e adaptações no Programa Trânsito com Vida em seus
conteúdos, ou ainda propor a criação de novos pilares e conteúdos;
3) Identificar o papel e o impacto de campanhas de conscientização para tal
objetivo, respondendo se as campanhas publicitárias são realmente efetivas e, em caso
afirmativo, como medir seus resultados;
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4) Apresentar formas de incentivar comportamentos de maneira mais inteligente.
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2 PANORAMAS SOBRE A SEGURANÇA NO TRÂNSITO
2.1 MUNDIAL
A Organização das Nações Unidas (ONU) contabiliza que mundialmente ocorrem
1,3 milhão de acidentes fatais por ano, sendo que as principais causas poderiam ser
relacionadas a alguns fatores de risco, tais como: embriaguez, velocidade, falta de uso
de capacetes, cintos de segurança e cadeiras infantis.
Cerca de 90% dos acidentes ocorrem em países de baixo e médio
desenvolvimento econômico que compreendem menos da metade da frota mundial de
veículos, de acordo com o Relatório Global de Segurança Viária (Global Status Report
on Road Safety) (ONU, 2013).
Infelizmente, segundo o relatório global, apenas 28 países possuem leis que
compreendam e punam a não observância dos fatores de riscos acima mencionados.
Embora o número de acidentes fatais seja de fato aterrorizante, os índices globais de
ferimentos, lesões, invalidez e consequências de acidentes de trânsito constituem o
maior problema de saúde pública atualmente, uma vez que há uma ocorrência de cerca
de 20 a 50 pessoas gravemente feridas para cada óbito de trânsito (ONU, 2013).
Estima-se, com base em estudos da OMS, que as perdas relacionadas às lesões,
ferimentos e reabilitações causados por acidentes de trânsito custem $518 bilhões de
dólares, chegando a cerca de 1 a 3% do Produto Interno Bruto em alguns países,
gerando, certamente, grande impacto nos sistemas de saúde das economias de baixo ou
médio desenvolvimento.
Segundo dados da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), as mortes e
lesões decorrentes dos acidentes de trânsito são um problema de saúde pública e
desenvolvimento que afetam, em sua maioria, os países de pequeno e médio
desenvolvimento econômico.
Como resultado do crítico cenário global:
[...] a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas)
proclamou a Década de Ações pela Segurança Viária 2011 - 2020, com o
intuito de mobilizar diversos países e salvar milhões de vítimas, através de
ações de melhorias na segurança viária, na segurança de veículos, do
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comportamento dos usuários das vias, e no atendimento dos serviços de
emergência (CAMPOS et al., 2013, p. 2).

Em 2011, em mensagem proferida no lançamento da Década de Ações pela
Segurança Viária, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, apresentou:
The Decade of Action for Road Safety can help all countries drive along the
path to a more secure future [...] Today, partners around the world are
releasing national or citywide plans for the Decade, hosting policy
discussions and enabling people affected by road crashes to share their stories
widely. Now we need to move this campaign into high gear and steer our
world to safer roads ahead. Together, we can save millions of lives. 1 (ONU,
2011, s/p).

Assim, para que a sociedade, governos, setor acadêmico e demais parceiros
possam colaborar de modo global na luta contra o crescimento dos índices de acidentes
de trânsito, é importante que reconheçam todos os atores que compõem as estatísticas, a
exemplo, inclusive, dos pedestres, motociclistas e ciclistas, considerados como público
mais vulnerável no trânsito.
Veremos durante este trabalho que esses atores têm contribuído, e muito, para o
aumento das estatísticas de acidentes fatais de trânsito. Nesse contexto, não apenas
novas leis, mas a plena implementação, seguida de exemplar fiscalização, são cruciais
para que todos possam trabalhar por um trânsito mais seguro.
A OMS (2011) apresentou um recente panorama que abarca o desenvolvimento
de novos marcos-regulatórios:
• 105 países têm boas leis de cinto de segurança que se aplicam a todos os
ocupantes;
• 47 países têm boas leis de velocidade que definem um limite máximo urbano
nacional de 50 km/h e atribuem às autoridades locais autonomia para reduzir ainda mais
os limites de velocidade;

1

A Década de Ação para Segurança Viária pode ajudar todos os países a conduzirem o longo caminho para um
futuro mais seguro [...] Hoje, os parceiros ao redor do mundo estão lançando planos nacionais ou municipais para a
Década, proporcionando discussões políticas e permitindo que as pessoas afetadas por acidentes de trânsito possam
compartilhar suas histórias amplamente. Agora precisamos mover esta campanha em alta velocidade e orientarmos
nosso mundo para estradas mais seguras a frente. Juntos, podemos salvar milhões de vidas (tradução livre).
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• 34 países têm uma boa lei a respeito da concentração de álcool no sangue (BAC)
inferior ou igual a 0,05 g/dL, bem como limites mais baixos de menor ou igual a 0,02
g/dL para condutores jovens e inexperientes;
• 44 países têm leis sobre capacete que se aplicam a todos os motoristas,
passageiros, estradas e tipos de motores; as leis requerem o uso de capacete e referem-se
a um determinado padrão de capacete;
• 52 países têm uma lei de retenção para crianças ocupantes dos veículos com
base na idade, altura ou peso, e aplicam restrição de idade ou altura a crianças sentadas
no banco da frente.
Vale lembrar que, ademais da Década de Ações estabelecida pela ONU em 2011,
os países continuam a desenvolver e assumir novos compromissos para a redução dos
números globais de mortes e lesões de trânsito. Em setembro de 2015, em Assembleia
Geral, os países presentes adotaram a histórica “Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, sendo que, “uma das novas metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) é a redução, pela metade, do número global de mortes e lesões
relacionadas ao trânsito, até 2020” (WHO, 2015, p. 2).
É importante considerar – para efeito de análise das melhores práticas globais na
redução dos acidentes e fatalidades – que a Europa, por exemplo, de 1996 a 2009
reduziu o número de vítimas de trânsito em 42%, sendo que no mesmo período o Brasil
aumentou o número de vítimas fatais em 4% (Instituto Avante Brasil, 2011).
De acordo com o Instituto Avante Brasil (IAB), especialista em prevenção do
crime e violência, a Europa tem sido bem-sucedida na implementação de políticas
públicas de trânsito, uma vez que adota os pilares: Engenharia, Educação, Fiscalização,
Primeiros Socorros e Punição (Instituto Avante Brasil, 2011).
A depender do ano de referência e fonte, o Brasil chega a ocupar a 4 a ou 5a
posição no ranking global de vítimas fatais no trânsito, o que é extremamente
preocupante, uma vez que, em razão de um número já relativamente grande da frota
circulante, o país ainda tem uma taxa crescente de novos veículos a cada ano e a
mobilidade urbana acompanha essa dinâmica.
Conforme o Portal do Trânsito Brasileiro (2016, s/p.) “o Brasil participa com
apenas 3,3% do número de veículos da frota mundial, mas é responsável por 5,5% dos
acidentes com vítima fatal, registrados em todo o mundo”.
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Na figura a seguir podemos observar a posição do Brasil no índice de mortos pela
taxa de motorização, considerando apenas países com mais de 100 milhões de
habitantes.
Figura 1 Índice de Mortos/Taxa de Motorização.

Fonte: Vias-Seguras (2015)

Tabela 1 Países com maiores números absolutos de morte no trânsito.

Fonte: Instituto Avante Brasil (2014)

De forma geral, países europeus adotaram medidas já conhecidas, mas que
demandaram ação assertiva na implementação e ostensiva do Estado na fiscalização,
tais como: redução dos limites de velocidade, realização de campanhas específicas e
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permanentes voltadas à conscientização dos condutores, leis rígidas sobre velocidade,
embriaguez ao volante, uso de celulares, equipamentos de proteção como cinto de
segurança e capacete.
A União Europeia, por sua vez, adota a definição de morte zero no trânsito através
da política “Visão Zero”, por meio de iniciativas e mudanças regulatórias, em que
nenhuma morte no trânsito seria aceitável

ou justificável

(STOCKHOLM

ENVIRONMENT INSTITUTE, 2006).
Segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
apenas cinco países atingiram indicadores de três ou menos mortes de trânsito para cada
cem mil habitantes: Islândia, Suécia, Reino Unido, Noruega e Suíça (OCDE, 2016).
A Figura 2 apresenta os principais indicadores de 2014 para o grupo de países
signatários do International Road Traffic and Accident Database (IRTAD), grupo do
qual o Brasil ainda não faz parte, mas figura como observador.
Figura 2 Fatalidades nas Estradas por 100 mil habitantes.

Fonte: OCDE (2016)

Nas Américas, 42% das mortes estão relacionadas a acidentes com automóveis,
23% a pedestres e 15% a veículos de duas ou três rodas. Em junho de 2015, os países do
Mercosul assinaram um acordo para reduzir as mortes no trânsito, especialmente de
jovens que representam a segunda causa de morte depois de homicídios (MERCOSUL,
2016, s/p.)
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Segundo dados do Ministério da Saúde (2015, s/p.), “a taxa de mortalidade
brasileira por acidentes de trânsito é de 22,5 por 100 mil habitantes, o que coloca o
Brasil na segunda posição no ranking entre os países do Mercosul, segundo dados do
Informe sobre segurança no trânsito na Região das Américas, publicado pela OPAS em
2015. No primeiro lugar está a Venezuela, com taxa de mortalidade de 37,2 e, em
seguida, o Uruguai e Paraguai com 21,5 e 21,4 mortes a cada 100 mil habitantes,
respectivamente”.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe avaliou que apenas
57% dos países da região têm monitoramento que possuem metas claras para redução de
acidentes fatais de trânsito, sendo que os países mais adiantados são Argentina,
Colômbia, El Salvador, México, Uruguai e Suriname (CEPAL, 2015).
Ainda de acordo com a CEPAL (2015), apenas 48% dos países da região
destinaram recursos e financiamento específicos para a implementação das medidas
necessárias para a redução da mortalidade no trânsito, bem como estabelecer
metodologias para tais as iniciativas.
Em outros casos, como o da Colômbia, por exemplo, que em 2013 possuía uma
taxa de 12,8 mortos no trânsito por 100 mil habitantes, foi sugerida a criação de uma
Agência Nacional de Segurança Viária (El PAÍS, 2016).
Países como o México já incorporaram a política europeia de Visão Tolerância
Zero em seus ordenamentos internos como parte de uma lista de recomendações para a
redução da mortalidade no trânsito (PLATAFORMA URBANA, 2016, s/p.).
Gráfico 1 Metas de Redução de Mortalidade por País e Avanços por Ano (%).

Fonte: CEPAL (2015, p. 9)
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Assim, percebe-se que não há, necessariamente, que se reinventar a roda ou
desenvolver políticas diferentes do que mostra a prática já bem-sucedida globalmente. É
fundamental aprender as boas lições que outros países já aprenderam e buscar seriedade
e eficácia na implementação de políticas públicas no trânsito.
2.2 BRASIL
O cenário nacional apresenta-se de forma bastante preocupante. Dezenas de
milhares de vidas são perdidas resultantes de acidentes viários. Trata-se de temática
antiga e que, segundo o que a literatura disponível evidencia, desde os anos 1940, traz
preocupação para o, assim chamado à época, “problema social”.
Interessante observar que, segundo definição disponível no dicionário, o termo
“acidente” apresenta-se como um “acontecimento casual, fortuito, imprevisto”, ou,
ainda, “pormenor, detalhe, particularidade” (FERREIRA, 1986).
Assim, percebe-se que a própria terminologia do acidente nos remete a algo
acidental, de menor relevância, quando na verdade as mortes no trânsito são muito mais
do que meros acidentes.
Segundo Campos (2013), no período entre 2001 e 2010, década antecedente à
proposta pela ONU, o Brasil registrou aproximadamente, 360.000 fatalidades no
trânsito brasileiro, apresentando um crescimento de 40% nesse período.
O número assusta, pois representa muito mais mortes que a violência armada no
país gera de homicídios e mais do que muitas guerras civis mataram e continuam
matando em outros países. Mesmo com a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em
1998, e da “Lei Seca” em 2008, os efeitos ainda são incipientes comparados ao desafio
que temos atualmente. Nossa guerra é letal e silenciosa.
Segundo o ONSV, em 2014 foram 43 mil mortes no trânsito – o que
comparativamente seria como a tragédia da queda de 65 aviões Boeing 747-4002 por
ano – provocando um gasto público anual de cerca de R$ 52 bilhões.
Com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os
custos totais da morte no trânsito, considerando as ocorrências fatais nos centros
urbanos e rodovias, chegaram a R$ 51 bilhões em 2012. Somente a região Centro-Oeste
2

Máximo de 660 passageiros. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747-400#747-400>. Acesso em: 22 jul. 2016.
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corresponde a 10,21% do total e o Estado de Goiás a 4,57%, segundo o estudo, com
dados de 2012 (ONSV, 2015).
Tabela 2 Custos Totais dos Acidentes de Trânsito.

Fonte: Observatório Nacional de Segurança Viária (2015)

Ainda sobre os impactos econômicos das mortes no trânsito, podemos citar os
desembolsos com o seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre), realizado nos casos de morte no trânsito. De todo o
valor arrecadado nacionalmente com o DPVAT, 50% são destinados ao pagamento de
indenizações e constituição de reservas, além de despesas operacionais; 45% destinados
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 5% ao Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN) (SEGURADORA LÍDER, 2016).
Em 2014, foi pago o total de R$ 719.543.934,00 em indenização, apenas pelas
mortes no trânsito, sendo que em 2015 se chegou ao total de R$ 629.111.222,00. Nesse
tipo de ocorrência consideram-se os herdeiros legais da vítima como os beneficiários
nas situações de “óbito de motoristas, passageiros ou pedestres, provocado por veículo,
em atropelamentos, colisões e outros tipos de acidentes” (SEGURADORA LÍDER,
2016, s/p.).
Atualmente, o valor de reembolso por morte no trânsito, pelo DPVAT, é de R$
13.500,00. O DPVAT foi criado em 1974 e constituído por meio do pagamento da
primeira parcela do IPVA anualmente (SEGURADORA LÍDER, 2016).
A comparação apresentada na introdução com outras doenças e epidemias, que
apesar de apresentarem grande risco à saúde levando a mortes, faz-se ainda mais
gritante uma vez que “para atingir número de mortes semelhantes às do trânsito, seriam
necessários 150 anos de epidemias de dengue” (ONSV, 2016, s/p.).
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Para o futuro, conforme projeção do Instituto Avante Brasil, o Brasil poderá
chegar a 183.785 mortes no trânsito em 2050.
Diante desse fato, adiciona-se a dificuldade de integração entre os entes públicos
em relação ao desenvolvimento de ações coordenadas e, principalmente, de eficiência
na implantação e avaliação dos programas e políticas. De acordo com levantamentos do
IPEA), no Brasil:
[...] os acidentes do tipo colisão frontal representam 24,6% das mortes,
seguido do atropelamento de pedestre, com 19,1%. Muito embora esses dois
tipos de acidentes representem apenas 4,0% e 3,6% das ocorrências,
respectivamente, são eles os de característica mais letal — a cada 100
acidentes de cada tipo, morrem 33,23 pessoas no tipo colisão frontal e 29,28
pessoas no atropelamento. (IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006, p. 32).

O IPEA apresenta ainda que “os acidentes nas rodovias federais
respondem

por

cerca

de

20%

dessas

mortes

(8.227

mortes

em

2014)”

(IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006, p. 7), sendo que, de acordo com a FIA se focarmos
apenas em 10% das rodovias com maior risco, poderíamos prevenir cerca de 50% das
fatalidades mundiais nessas vias.
Segundo dados do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), no
âmbito do Ministério da Saúde, fica evidente o aumento do número de acidentes de
trânsito fatais no país. A seguir, observaremos uma escalada, ainda mais agravante, dos
acidentes por tipo de modal, evidenciando o papel dos ciclistas e motociclistas nesse
trágico contexto (VIAS SEGURAS, 2014).
Especificamente sobre a tendência de crescimento nos indicadores de
mortalidade relacionadas à motocicleta, entende-se que boa parte se deve à formação
insuficiente de seus condutores, bem como à complexa fiscalização e aplicação de
punição aos infratores nessa modalidade.
Como resultado da Segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança
no Trânsito, realizada em Brasília nos dias 18 e 19 de novembro de 2015, que contou
com a participação de cerca de 120 países, foi reforçado o compromisso com as metas
da Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020, e a motocicleta mereceu
atenção especial nas recomendações sobre como:
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[...] incentivar os Estados a desenvolver e implementar legislação e políticas
abrangentes sobre o uso de motocicletas, incluindo educação e formação,
licenciamento do condutor, registro do veículo, condições de trabalho e uso
de capacetes e equipamentos de proteção individual pelos motociclistas, dado
o número desproporcionalmente alto e crescente de mortes e de lesões de
motociclistas

em

todo

o

mundo,

particularmente

em

países

desenvolvimento (DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA, 2015, p. 7).

Figura 3 Mortos em acidentes de trânsito no Brasil de 2004 a 2014.

Fonte: Vias Seguras (2016)

Figura 4 Mortos em acidentes de trânsito no Brasil de 1996 a 2012 por categoria.

Fonte: Waiselfisz (2011, p. 24)

em
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Em termos regulatórios, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 23 estabelece
que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: “XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do
trânsito”.
Já a Lei n. 9.503/97, que cria o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no art. 76
apresenta que:
A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º,
2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos
e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação.
[...]
Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da
Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio,
promoverá:
I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar
com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;
II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de
formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;
III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e
análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;
IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos
núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração
universidades-sociedade na área de trânsito”.

Ainda de acordo com CTB:
[...] a segurança e a prevenção de acidentes de trânsito em rodovias federais
são obrigações das autoridades gestoras e operadoras e transporte: o
Ministério das Cidades, por meio do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran); o Ministério dos Transportes, por intermédio do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); e o Ministério da Justiça,
por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF); além dos Departamentos de
Estradas de Rodagens (DERs) e Departamentos Estaduais de Trânsito
(DETRANS) (IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006, p. 23).
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Adicionalmente, compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) os seguintes
órgãos:
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito
DETRAN- Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal
CETRAN/CONTRANDIFE - Conselho de Trânsito - Estados/Distrito Federal
PRF - Polícia Rodoviária Federal
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração
Órgãos Municipais
Polícia Militar
DER - Departamento de Estradas e Rodagens

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trouxe ainda uma nova distribuição de
direitos e obrigações dos Estados e dos Municípios, apresentando o conceito de
municipalização da questão do trânsito. Trata-se de tema importante, uma vez que
provoca uma nova configuração e coordenação entre os diferentes órgãos da
Administração Pública, bem como com a sociedade civil, conferindo ao município mais
responsabilidade quanto à formulação, execução e fiscalização viária, como veremos a
seguir:
Quadro 1 Resumo das obrigações e necessidades dos municípios.

Fonte: Ministério da Justiça (2000)
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De acordo com o Roteiro para Implantação da Municipalização do Trânsito,
elaborado pelo Ministério da Justiça e pelo Denatran, até 2014 a distribuição da
municipalização por unidade da federação era de:
Tabela 3 Municipalização do Trânsito.
ESTADO

Nº DE CIDADES INTEGRADAS

ACRE

1

ALAGOAS

15

AMAPÁ

3

AMAZONAS

10

BAHIA

58

CEARÁ

61

ESPÍRITO SANTO

8

GOIÁS

37

MARANHÃO

58

MATO GROSSO

24

MATO GROSSO DO SUL

52

MINAS GERAIS

56

PARÁ

54

PARAÍBA

24

PARANÁ

41

PERNAMBUCO

31

PIAUÍ

11

RIO DE JANEIRO

66

RIO GRANDE DO NORTE

16

RIO GRANDE DO SUL

468

RONDÔNIA

8

RORAIMA

1

SANTA CATARINA

88

SÃO PAULO

290

SERGIPE

18

TOCANTINS

6

BRASIL
Fonte: Denatran (2014, s/p)
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De acordo com conteúdo do Roteiro, temos, ainda, as seguintes atribuições
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2000, p. 14):
-

Departamento Estadual de Trânsito - Detran: questões relacionadas

aos condutores (formação, CNH, permissão para dirigir, Renach etc.) e aos
veículos automotores (registro, licenciamento, documentação, Renavan etc.)
entre outras.
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-

DNER e os DERs, órgãos executivos rodoviários: questões relativas à

circulação, estacionamento e parada nas rodovias, e com a fiscalização de
todas as infrações às regras e à sinalização de trânsito dentro de suas
circunscrições, isto é, dentro de sua área de domínio.
-

Polícia Rodoviária Federal: realizar o patrulhamento ostensivo

rodoviário e fiscalizar as rodovias federais, com relação a todos os tipos de
infrações relacionadas no CTB.
-

Polícias Militares, quando houver convênio firmado com o órgão

executivo municipal, ou com o Governo do Estado com sua interveniência,
deverão executar as atividades de fiscalização previstas nos referidos
convênios. Cada policial militar, colocado à disposição pelo convênio, deve
ser credenciado pela autoridade de trânsito respectiva, isto é, municipal
(quando convênio com órgão municipal) ou estadual (quando convênio com
Detran ou DER).

O Sistema Nacional de Trânsito, por sua vez, tem como principais pilares:
[...] (i) estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; (ii) fixar, mediante normas e
procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de trânsito e (iii) estabelecer a
sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos
órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do
Sistema. (DENATRAN, 2014, s/p.)

Entretanto, percebe-se que a estrutura organizacional atual reflete uma
desconexão sistêmica entre as

autoridades

gestoras

e operadoras

descritas

anteriormente, bem como entre as demais autoridades complementares, a exemplo do
Ministério da Educação.
Em um sistema ideal, os Ministérios das Cidades, Justiça, Saúde e Educação
deveriam caminhar juntos em torno de uma política nacional de formação e informação
aos condutores e pedestres.
Percebe-se, porém, que os vários órgãos e sobreposições de funções acabam por
dispersar a atenção e os recursos (humanos e financeiros), além de apresentar a
oportunidade para que interesses político-partidários tomem conta da falta de agenda
pública para a segurança viária. Com relação a esse contexto, também é importante
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ressaltar que o arranjo legal e administrativo em torno do tema se mostra extremamente
complexo fazendo com que não exista continuidade, nas poucas políticas públicas
voltadas à segurança no trânsito, agravando ainda mais a situação de mortalidade viária.
Vale citar que o órgão máximo de trânsito no país é representado por um
departamento, o que em muito dificulta a ingerência em agendas de ministérios ou
outros órgãos hierarquicamente localizados acima do próprio Denatran.
Cabe registrar neste mister, o importante trabalho em curso do Observatório
Nacional de Segurança Viária para a criação de uma “Agência Nacional de Segurança
Viária”, que seria vinculada à Casa Civil ou à Presidência da República, e que
enriqueceria bastante a coordenação, integração e uniformização do desenvolvimento de
políticas públicas para o tema, e tornaria mais eficiente o engajamento e a participação
da sociedade a favor de um trânsito mais seguro e com menos mortes.
Sem entrar nos meandros sobre a hierarquia política e alinhamento institucional
entre os entes para que possam plenamente implementar as diretrizes estabelecidas no
CTB, é importante ressaltar que, em última instância, o maior beneficiário do referido
código deveria ser o cidadão e a sociedade brasileira.
Como apontado por Unger (2015, s/p.):
A oferta de serviços públicos deve ser pautada pelo atendimento às demandas
da população e pela adequação à sua natureza dinâmica. Isso exige que o
Estado tenha um desenho institucional adaptativo e aberto à inovação. É
preciso um esforço consciente de eliminação das barreiras à inovação e da
construção de canais de fomento à inovação institucional.

No decorrer do desenvolvimento do presente trabalho, veremos que a integração
entre os diferentes entes subnacionais é componente essencial para que se possa atingir
o objetivo da redução dos acidentes fatais de trânsito.
É face à escalada mórbida dos acidentes de trânsito que o Brasil, junto a outros
países, aderiu à agenda da Organização das Nações Unidas para Década das Ações pela
Segurança Viária e lançou em 11 de maio de 2011, o Pacto Nacional pela Redução de
Acidentes no Trânsito – Um Pacto pela Vida, que buscaria o “engajamento dos poderes
executivo, legislativo e judiciário, nos três níveis de governo, e da sociedade civil na
redução dos acidentes e violência no trânsito” (DENATRAN, 2011, s/p.).
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Adicionalmente, sob a coordenação do Ministério da Saúde, em 2010, foi criada
uma comissão interministerial para a implementação do Projeto Vida no Trânsito,
estabelecida via Portaria Interministerial n. 2.268/10 (SILVA, 2013, p. 531).
A iniciativa é parte da ação internacional “Road Safety in Ten Countries”, que
tem como membros os países que representam aproximadamente metade das fatalidades
de trânsito no mundo: Rússia, China, Turquia, Egito, Vietnam, Camboja, Índia, Quênia,
México e Brasil.
Apesar das diversas – e, em algumas ocasiões, concorrentes – iniciativas,
programas e projetos, ressaltamos que o acidente no trânsito não é um acidente comum,
não é uma fatalidade e, tampouco, um “acontecimento casual, fortuito”. O acidente e a
morte no trânsito têm como origem, via de regra, uma sucessão de comportamentos de
imperícias, imprudências e irresponsabilidades e a preponderante participação do
homem na sua ocorrência.
O tema passou a contar, também, com a participação de organizações não
governamentais (ONGs), academia, entidades, movimentos e apoiadores em torno de
um trânsito mais seguro. Como exemplo, temos no Brasil o Observatório Nacional de
Segurança Viária e o Movimento Maio Amarelo, dentre outros.
De forma geral, as iniciativas buscam, por meio da conscientização e educação,
alertar condutores e pedestres sobre como o Brasil se enquadra entre os países onde há
mais mortes no trânsito.
O governo brasileiro tem trabalhado em diferentes esferas para reduzir o número
de mortes no trânsito, seja atualizando os códigos de trânsito ou aumentando
fiscalizações e campanhas de conscientização. Como exemplo, podemos citar a
iniciativa bem-sucedida do governo do Estado de São Paulo que promoveu uma
importante reestruturação do sistema do DETRAN-SP, tornando os processos mais
ágeis e transparentes, utilizando gestão técnica com procedimentos definidos. Outra
experiência que tem se mostrado positiva, apesar da inicial resistência, foi a redução da
velocidade nas principais vias da Cidade de São Paulo.
Vale lembrar que, apesar da importância e prerrogativa constitucional do estado
em zelar pela saúde e pelo bem-estar do cidadão, os efeitos das milhares de mortes no
trânsito são consequência, muitas vezes, da falha do próprio estado em áreas essenciais
como saúde e educação que, direta ou indiretamente, contribuem para as estatísticas das
mortes nas ruas e estradas brasileiras.

25

Nesse sentido, como apontado por DaMatta (2010, p. 29): "Hoje essa
modernidade engendra milhares de mortos e centenas de processos penais e cívicos,
além de um sentimento generalizado de insegurança e vergonha".
Considerando os entraves e as dificuldades do estado para dar conta de tamanho
desafio, são crescentes as discussões sobre as novas formas e olhares em torno desta
questão social.
Ações que poderiam ser simplesmente implementadas de forma a coibir
comportamentos nocivos no trânsito contribuem bastante para a redução das mortes no
trânsito.
Dados apresentados pelo Seguro DPVAT, administrado pela Seguradora Líder
(2016), apontam que:
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Figura 5 Fatos Sobre a Imprudência no Trânsito.

Fonte: Seguradora Líder (2016)

De acordo com o jurista e diretor-presidente do Instituto Avante Brasil, Luiz
Flávio Gomes (2014, s/p.):
[...] o Brasil somente deixará de ser um país pobre, ignorante, corrupto e
violento (também no trânsito) quando suas instituições essenciais
(Estado/democracia, sistema capitalista, império da lei e do devido processo
e a sociedade civil) deixarem de seguir a lógica do capitalismo selvagem,
extrativista e concentrador, para se alinhar aos países do capitalismo evoluído
e distributivo (Áustria, Austrália, Nova Zelândia, Islândia, Canadá,
Alemanha, Coreia do Sul etc.), que contam em média com 5/6 mortes para
cada 100 mil habitantes. (INSTITUTO AVANTE BRASIL, 2014, s/p.).
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Considerando-se especificamente o panorama de Goiás, segundo dados da
Secretaria de Gestão e Planejamento, o Estado possui a 6ª maior taxa de óbitos em
acidente de trânsito/100 mil habitantes do país, de acordo com os dados disponíveis no
DATASUS no ano de 2013. A taxa de 31,4 é 50% maior que a média nacional, o que
em números absolutos representa 2.023 mortes em decorrência de acidentes de trânsito.
Faz-se importante contextualizar o Estado de Goiás em relação aos demais
Estados da Federação de forma a permitir uma melhor compreensão da realidade e
desafios locais.
Segundo dados do IBGE (2015), o Estado de Goiás está localizado na região
Centro-Oeste e possui população de 6.610.681 milhões de pessoas, sendo Goiânia a
capital, com 1.430.697 milhão de habitantes. Goiás possui 246 municípios, com PIB de
R$ 151 bilhões (2013), renda per capita de R$25,37, participando com 7% do total de
frota de veículos registrada nacionalmente (FUNENSEG, 2015). Em 2015, o Estado de
Goiás apresentava a seguinte frota circulante:
Tabela 4 Frota circulante no Estado de Goiás em 2015.
Tipo de Veículo

Frota

Automóvel - Tipo de Veículo

1.680.613

Caminhão - Tipo de Veículo

107.535

Caminhão trator - Tipo de Veículo

27.699

Caminhonete - Tipo de Veículo

318.582

Camioneta - Tipo de Veículo

85.555

Micro-ônibus - Tipo de Veículo

8.924

Motocicleta - Tipo de Veículo

810.136

Motoneta - Tipo de Veículo

250.645

Ônibus - Tipo de Veículo

21.495

Trator de rodas - Tipo de Veículo

241

Utilitário - Tipo de Veículo

19.545

Outros - Tipo de Veículo

214.563

Total de Veículos
Fonte: Ministério das Cidades/DENATRAN (2015)

3.545.533

Ainda sobre a frota circulante em Goiás, é interessante notar o crescimento das
motocicletas como parte da mobilidade na região. De acordo com análise da Escola
Nacional de Seguros, temos em Goiás a seguinte distribuição veicular:
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Quadro 2 Frota.

Fonte: FUNENSEG (2015)

Ressaltamos, em primeira análise, que o volume circulante entre as categorias de
motocicleta e motoneta3 totalizam 1.060.781 veículos, contra 1.680.613 unidades de
veículos automotores. Com isso, temos uma proporção de 0,74 moto/motoneta por
habitante no Estado de Goiás e 1,17 veículos automotores por habitante.
O aumento da frota circulante de motos e motonetas no Estado de Goiás é um
elemento importante para o agravamento da mortalidade no trânsito, em função da
formação deficitária do condutor, da maior vulnerabilidade e em razão da imprudência.
O governo de Goiás, ciente da importância em posicionar o estado como um
potencial competidor para a atração de novos investimentos lançou, em 2015, o
programa “Goiás Mais Competitivo”, que busca incluir o Estado de Goiás no ranking
nacional como um dos cinco Estados mais competitivos no país.
Atualmente, Goiás ocupa a 10ª posição, conforme ranking elaborado pela
consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), pelo Centro de Liderança
Pública (CLP) e pela Tendências Consultoria (RANKING DE COMPETITIVIDADE,
2016).
O Programa é comandado pela Secretaria de Planejamento do Estado, por uma
área denominada “Central de Resultados” que responde diretamente para o
Superintendente Central de Planejamento da Secretaria de Gestão e Planejamento
(SEGPLAN). O ranking considera 122 indicadores.

3

Motocicleta: veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada. Motoneta:
veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada.
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O programa “Goiás Mais Competitivo”, conforme apresentado pelos seus
idealizadores, CLP e Macroplan,
[...] busca implementar uma agenda estratégica de atuação governamental no
curto e longo prazo, pautada em indicadores de gestão que auxiliarão o
estado na melhoria da qualidade de vida, ampliação da competitividade
econômica e eficiência da gestão pública (CLP, 2015, s/p.).

O programa estabelece alguns indicadores, com premissas e metas, que foram
selecionados de forma a permitir o acompanhamento de ações que visem a melhoria da
posição do Estado de Goiás no ranking nacional até o final do mandato do atual
governador em 2018. Três eixos principais compõem os pilares do “Goiás Mais
Competitivo”: Competitividade Econômica, Qualidade de Vida e Gestão Pública
Eficiente. No eixo Qualidade de Vida é que está relacionado o objetivo de redução dos
acidentes fatais de trânsito e para o qual foi criado o Programa “Trânsito com Vida”,
que veremos a seguir.
Dado esse cenário, este trabalho busca apresentar, descrever e recomendar ações
para que o Estado de Goiás possa atuar de forma mais eficiente na redução dos índices
de morte no trânsito.
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3 METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido entre os meses de março e agosto de 2016 e
contou com o levantamento de bibliografia nacional e internacional, identificação de
casos práticos e melhores práticas nacionais e internacionais, análise de registros
oficiais de mortalidade por acidente de trânsito, em complemento aos materiais e dados
disponibilizados pelas autoridades públicas do Estado de Goiás.
Para esta pesquisa bibliográfica, foi necessário identificar, também, entidades
brasileiras e internacionais com relevante experiência e desenvolvimento de conteúdo
relacionados ao tema deste trabalho, além dos entes governamentais, organizações não
governamentais, entidades empresariais, entidades de classe, setores acadêmicos e
população amostral.
As atividades do grupo foram realizadas entre os meses de abril e agosto de 2016
e incluíram, além do levantamento bibliográfico, referencial e comparativo, entrevistas
qualitativas pessoais (não foram gravadas ou filmadas) com os diferentes atores
relacionados ao tema com registro manual dos pontos apresentados em fichas de
entrevistas (em anexo).
Em relação às entrevistas, a primeira interação presencial ocorreu com o Sr.
Rhaynneman R. Macêdo, gestor público da Secretaria de Gestão e Planejamento do
Estado de Goiás, que possui a coordenação geral do Programa, objeto deste trabalho,
em 18 de abril de 2016, quando foi possível compreender melhor as iniciativas em curso
na temática em análise, as expectativas em relação ao presente trabalho e a
contextualização do Estado de Goiás frente às demandas públicas que geraram a agenda
pública sobre os acidentes fatais de trânsito.
Após a melhor compreensão do cenário, buscou-se avançar no levantamento das
referências e documentos adicionais que permitissem validar e confirmar as premissas
então apresentadas inicialmente em abril, conforme acima descrito.
Uma entrevista via Skype foi realizada com o engenheiro Paulo Guimarães,
especialista em segurança viária do Observatório Nacional de Segurança Viária para
contribuir com a perspectiva e experiência do ONSV na questão dos acidentes fatais de
trânsito.
Na sequência, foi formulada uma agenda de entrevistas pessoais em Goiânia, com
o objetivo de aprofundar o entendimento sobre a participação dos diversos atores
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intervenientes na questão de trânsito, bem como a formulação das políticas públicas em
torno do tema dos acidentes fatais de trânsito. As entrevistas ocorreram entre os dias 18
e 20 de julho e contaram com a abordagem direta aos interlocutores públicos das
seguintes instituições do Estado de Goiás: Secretaria de Gestão e Planejamento
(SEGPLAN-GO); Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
(SSPAP-GO) e Polícias (Militar, Civil e Técnico Científica), bem como o Corpo de
Bombeiros Militar e o Observatório de Segurança Pública (OSP); Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN-GO); Universidade Estadual de Goiás (UEG). Da
Polícia Militar, os seguintes atores foram protagonistas no processo: Comando de
Policiamento Rodoviário (CPR), Batalhão de Trânsito (BPMTRAN) e Centro de
Operações (COPOM); do Corpo de Bombeiros Militar, o Centro de Operações de
Bombeiros (COB); da Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Investigação de
Crimes de Trânsito em Goiânia (DICT); da Polícia Técnico Científica, O Instituto de
Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML).
Adicionalmente, foi realizada visita técnica à Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal de Goiás (PRF), à Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) e ao
atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também fica
no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na sede da SSPAP-GO.
Importante salientar que, com o objetivo de analisar e comparar os dados
constantes nos boletins de ocorrência lavrados pelas polícias, foram solicitados os
boletins impressos, bem como a visualização de campos dos sistemas RAI (Registro de
Atendimento Integrado), da SSPAP-GO, BR-Brasil e SIGER (Sistema de Informações
Gerenciais), ambos da PRF.
Ainda, de forma a complementar a análise in loco, foi acessada uma pequena
amostra de recognições visuográficas realizadas pela DICT, que auxiliou na
visualização do fluxo de informações no papel dos diferentes órgãos públicos desde o
acionamento para atendimento de um acidente fatal de trânsito até a conclusão da
ocorrência.
Adicionalmente, com o objetivo de observar o modus operandi em torno de uma
blitz policial, no âmbito do Programa Balada Responsável, foi acompanhada, em 19 de
julho de 2016, da realização dessa intervenção policial no município de Goiânia, desde
as primeiras horas de coordenação da ação até a consolidação da operação policial,
vivenciando a abordagem ao público e encaminhamentos.
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Após o término das sessões e entrevistas pessoais realizadas em Goiânia, os
registros manuais foram analisados individualmente de forma a compreender os pontos
de convergência e discordâncias entre os atores. Além disso, a análise possibilitou
entender as diferentes perspectivas e limitações técnicas e de recursos em torno da
implementação de medidas que busquem a redução dos acidentes fatais de trânsito.
Reunindo as informações resultantes das entrevistas, da análise bibliográfica e dos
dados estatísticos disponíveis, foi possível desenvolver uma proposta de trabalho que
considerasse não apenas uma análise da situação atual no Estado de Goiás, mas também
apresentar alternativas por meio de uso mais eficiente das iniciativas em curso, bem
como indicar novas formas de atuação de curto, médio e longo prazos.
Em suma, o trabalho de pesquisa adotou a sequência:
Figura 6 Fluxo Metodológico do Trabalho.

Fonte: Elaboração própria
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4 O PROGRAMA “TRÂNSITO COM VIDA” DO GOVERNO DE
GOIÁS
A seguir será apresentada a análise situacional realizada pela SEGPLAN-GO
que culminou com a criação do programa “Trânsito com Vida”, como também os
principais atores governamentais envolvidos no objetivo de reduzir as mortes violentas
no trânsito.
4.1 ANÁLISE SITUACIONAL DA SEGPLAN-GO E O PROGRAMA
“TRÂNSITO COM VIDA”
A SEGPLAN-GO, no âmbito do programa “Trânsito com Vida”, fruto do
“Goiás Mais Competitivo”, realizou uma análise situacional das mortes violentas no
trânsito com dados da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Administração Penitenciária, que será apresentado e analisado nos
parágrafos que seguem. Após isso, utilizando o Estado de São Paulo como
benchmarking4, a SEGPLAN estabeleceu como meta reduzir de 31 para 26,1% a taxa de
óbitos por 100 mil habitantes até 2018.
Entre 2003 e 2013, a taxa de óbitos por acidentes de trânsito cresceu de 28,8
para 31,4 por 100 mil habitantes e, nesse indicador, Goiás ocupou apenas a 22º posição
em 2013, no ranking das Unidades da Federação elaborado pela consultoria Macroplan
a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
Dados preliminares de 20145, conforme ilustra a Figura 7, apontam novo
crescimento da taxa (32,7) e, como consequência, queda para a 24ª colocação na
classificação nacional.

4

O Estado de São Paulo reduziu as mortes decorrentes de acidentes de trânsito em 3,6% ao ano entre 2008 e 2013, maior redução
dentre as Unidades da Federação no período, segundo a SEGPLAN-GO.
5

Os dados do SIM, do Ministério da Saúde, embora de 2013, são utilizados pela SEGPLAN para o diagnóstico por contemplar
óbitos que ocorrem até 30 dias após o acidente, ao contrário dos dados dos boletins de ocorrência das polícias. Por razões técnicas, a
auditoria dos dados disponíveis pelo DATASUS é morosa e a defasagem acaba sendo de, aproximadamente, 3 anos. Sendo assim,
em 2016, os dados de 2014 ainda são preliminares. Disponível em < http://iris.onsv.org.br/iris-beta/#/stats/profiles/52/death >.
Acesso em 09.08.2016.
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Figura 7 Quadro-resumo do desempenho dos indicadores do Desafio 002 do “Goiás
Mais Competitivo”: Reduzir os óbitos em acidentes de trânsito.

Fonte: SEGPLAN-GO (2016)

Quanto à faixa etária, a SEGPLAN, usando dados de 2013 do SIM, diagnosticou a
seguinte distribuição dos óbitos por acidentes no Estado de Goiás: 468 ou 23,13% das
2023 vítimas fatais entre 20 e 29 anos; 422 ou 20,86% entre 30 e 39 anos; 321 ou
15,87% entre 40 e 49 anos; 255 ou 12,61% entre 50 e 59 anos. Ou seja, mais de 70%
dos casos encontram-se nessas quatro faixas, demonstrando, inclusive, grande
distribuição das vítimas. Jovens entre 15 e 19 anos representam apenas 7,37% das
vítimas fatais.
Contudo, segundo dados da DICT (Delegacia de Investigação de Crimes de
Trânsito), que atua em Goiânia, embora haja distribuição semelhante das mortes por
faixa etária, a autoria fica mais concentrada nos jovens condutores.
Em 2015, na capital do Estado, do total de autores de homicídio na condução de
veículo, metade tinha entre 19 e 35 anos. Ainda em Goiânia, na faixa horária entre às 17
e 20 horas está concentrada a maioria dos acidentes fatais; sábados e domingos são os
dias de maior volume de mortes no trânsito, com 18,3 e 17,2%, respectivamente.
Quanto ao gênero, 79,54% das vítimas fatais de acidentes de trânsito em Goiás
durante o ano de 2013, segundo o SIM, são do sexo masculino. O segundo semestre
concentra quantidade maior de vítimas fatais.
Quanto aos municípios em que os acidentes de trânsito mais ceifam vidas,
segundo o SIM, dez cidades contribuem com 45,8% dos acidentes fatais no Estado de
Goiás, sendo que Goiânia, a capital, concentra 17,10% do total.
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Quanto ao tipo de modal6, há destaque negativo aos automóveis (29%) e às
motocicletas (25%). Importante destacar que outros 25% dos acidentes são classificados
pelo DATASUS como “não declarados/outros”, uma quantidade significativa.
Conforme supracitado, o aumento da frota de motocicletas no Estado de Goiás é
expressivo e, consequentemente, o de mortes no trânsito de usuários desse tipo mais
vulnerável de modal, também.
A pedido da SEGPLAN, a Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Goiás
apresentou um documento contendo dados sobre as mortes decorrentes de acidentes de
trânsito entre 2009 e 2013 no estado e na capital.
Figura 8 Mortes decorrentes de acidentes de trânsito – 2009 a 2013.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (2016)

6

Embora, segundo a Perkons, empresa que desenvolve e aplica tecnologia para a segurança no trânsito, os instrumentos de
planejamento e os marcos legais pouco amparam a mais básica e simples forma de locomoção, o modal “a pé”, bem como o
transporte em “bicicleta”, a presente dissertação apresenta, tal como o Observatório Nacional de Segurança Viária, “pedestre” e
“bicicleta” como modais, pois são representativos quando se estuda vítimas fatais de violência no trânsito.
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Analisando os dados do documento ilustrado na Figura 8, é possível concluir
que, embora as mortes em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, em 2013
sejam menores que as de automóveis, quando considerado o período entre 2009 e 2013,
tanto no Estado, como na capital de Goiás, já ultrapassam as mortes dos ocupantes de
automóveis (em Goiânia, inclusive, a diferença é ainda mais acentuada do que no
contexto estadual).
No entanto, há sérias limitações:
i) a apresentação das mortes contempla um período de 5 (cinco) anos e não está
separada por ano, impossibilitando comparação entre períodos;
ii) a extração foi realizada de acordo com a residência das vítimas,
impossibilitando um mapeamento dos pontos de maior incidência de acidentes de
trânsito com vítima fatal;
iii) só há dados gerais de Goiás e de Goiânia, impossibilitando uma análise sobre
os municípios de maior concentração das mortes decorrentes de acidentes de trânsito; e
iv) a estratificação foi feita por tipo de categoria (“modal”) e a quantidade de
mortes classificadas como “não especificado” é considerável (2676 ou 27,52% do total
em todo o estado e 651 ou 34,98% do total em Goiânia).
Também, a pedido da SEGPLAN, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Administração Penitenciária de Goiás apresentou um relatório, de 18 de novembro de
2015, contendo dados sobre as vítimas de homicídio culposo no trânsito no período de
01 de janeiro de 2015 até 17 de novembro 2015 no estado.
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Figura 9 Relatório das ocorrências de homicídio culposo no trânsito 2015.

Fonte: Sistema Pentaho, da Polícia Civil de Goiás (2015)

Analisando a amostra representada no documento da Figura 10, confirma-se a
forte predominância de vítimas do sexo masculino (83%) e a distribuição das vítimas
entre pessoas de 18 a 64 anos (80%).
A motocicleta é o modal predominante entre as vítimas, com mais de 50% do
total (105 casos, dentre os 203), seguido dos pedestres (22%), o que demonstra a
fragilidade desses modais. Já o automóvel é o veículo utilizado pela maioria dos autores
(61 casos ou 30,05% do total). Mais uma vez, dados não conhecidos são expressivos.
Por exemplo, houve 82 veículos de autores de homicídio culposo no trânsito não
conhecidos (N/C).
Segue quadro das fontes, constatações e limitações das fontes do diagnóstico
feito pela SEGPLAN-GO:
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Figura 10 Quadro-resumo da análise situacional da SEGPLAN-GO.

Fonte: SEGPLAN-GO (2016)

Em suma, apesar da ausência de dados de atores relevantes, bem como
limitações das fontes utilizadas, o diagnóstico preliminar realizado pela SEGPLAN,
conforme Figura 11, foi o ponto de partida para a elaboração da estrutura analítica do
Programa “Trânsito com Vida”, que visa reduzir o indicador de óbitos por acidente de
trânsito por cem mil habitantes de pouco mais de 31 para 26 até 2018 (Figura 12).
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Figura 11 Diagnóstico preliminar do problema da SEGPLAN-GO.

Fonte: SEGPLAN-GO (2016)

Figura 12 Estrutura analítica do Programa “Trânsito com Vida”.

Fonte: SEGPLAN-GO (2016)

No pilar de inteligência estão previstas iniciativas, tais como:
i) reestruturação do RENAEST (Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de
Trânsito);
ii) convênios de obtenção de dados assinados a serem definidos; e
iii) Observatório de Mobilidade e Saúde Humana que seja efetivo no
compartilhamento de informações sobre acidentes de trânsito e óbitos deles resultantes.
No pilar de prevenção, as ações previstas são:
i) intervenção estrutural em pontos críticos que visa melhorar a engenharia em
vias públicas; e
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ii) melhorar o tempo de resposta aos acidentes de trânsito com vítimas,
aproximando-o dos padrões internacionais estabelecidos pela Organização Mundial da
Saúde.
No pilar de repressão:
i) ampliação do programa “Balada Responsável” que tem por principal objetivo
fiscalizar, coibir e, também, orientar motoristas sobre a ingestão de álcool e drogas
durante as baladas;
ii) aumentar a fiscalização policial nas regiões limítrofes e divisas dos municípios,
uma vez que são os locais onde acontecem um grande número de acidentes com
vítimas;
iii) ampliar o programa “Balada Responsável” para outros municípios goianos
onde a taxa de acidentes seja representativa, como Aparecida de Goiânia e Anápolis;
iv) negociar com os órgãos responsáveis o aumento da fiscalização nas rodovias
estaduais e federais; e
v) ampliar o sistema de blitz nas áreas urbanas sujeitas a um maior número de
acidentes.
4.2 OS PRINCIPAIS ATORES GOVERNAMENTAIS ENVOLVIDOS NO
OBJETIVO DE REDUZIR AS MORTES VIOLENTAS NO TRÂNSITO
Conforme Cerqueira (2012), no Brasil os dados provenientes do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, se revestem de
importância especial, pois representam a única base de dados confiável, com cobertura
nacional, periódica e transparente, que permite a aferição dos eventos violentos com
desfechos fatais.
Dessa forma, segundo o “Relatório de óbitos em decorrência de acidentes de
trânsito entre 2001 e 2013 no Brasil”, publicado em dezembro de 2015 pelo
DENATRAN, com base na análise dos dados do SIM/MS, Goiás possui a 7ª pior taxa
de óbitos no trânsito do país e Goiânia é a 6ª pior capital brasileira nesse quesito (Figura
14).
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Figura 13 Dados sobre óbitos no trânsito no Estado de Goiás e em Goiânia de 2013.

Fonte: DENATRAN (2015)

Considerando que o Departamento Nacional de Trânsito define acidente de
trânsito como todo evento não intencional, envolvendo pelo menos um veículo,
motorizado ou não, que circule por uma via para trânsito de veículos, a fim de
aproximar tal definição daquela dada pelas categorias da CID-10, entre as 99, o
DENATRAN excluiu as categorias V05, V10, V11, V15 a V17, V80 a V86 e V90 a
V99. Isso justifica a pequena diferença dos dados apresentados no relatório do
DENATRAN frente aos do diagnóstico preliminar da SEGPLAN-GO.
De acordo com o DENATRAN (Figura 14), embora haja um percentual alto de
vítimas fatais de acidentes de trânsito que não possuem modal identificado nos dados do
SIM/MS (24,1% em Goiás e 25,2% na capital do Estado), há claras diferenças entre o
contexto estadual e o do maior município.
Ocupantes de automóvel (28,65%), motocicleta (25,37%) e pedestres (15,31%)
ocupam, respectivamente, o maior percentual de mortes decorrentes de acidentes de
trânsito no Estado de Goiás. Ocupantes de motocicleta (33,27%), pedestres (22,24%) e
ocupantes de automóveis (11,22%) são, respectivamente, os protagonistas dentre as
vítimas da violência no trânsito de Goiânia.
No entanto, segundo Ferraz et al. (2012), o registro (coleta de dados) dos
acidentes

de

trânsito,

a

constituição

de

banco

de

dados

e

o

processamento/sistematização/análise das informações são vitais para a quantificação da
acidentalidade viária em um determinado espaço geográfico e para a identificação das
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características mais comumente presentes nos acidentes visando a elaboração de planos
para a redução dos acidentes e das vítimas.
Os bancos de dados sobre os acidentes de trânsito baseados nos boletins de
ocorrência constituem a principal fonte de informações para a caracterização da
segurança viária e a definição de ações mitigadoras. É importante destacar, entretanto,
que os dados dos boletins não refletem exatamente a realidade, pois há subnotificação
de acidentes, erros de preenchimento, ausência de dados relevantes, erros de
codificação, locais não identificados, dentre outros problemas.
Além disso, as polícias, ao contrário do sistema de saúde pública, não
acompanham as vítimas que, eventualmente, venham a óbito posteriormente, levando-se
a crer que o total de mortes decorrentes de violência no trânsito para as polícias seja
menor do que o do SIM (FERRAZ et al., 2012).
De qualquer maneira, não se pode desprezar os dados das Polícias Rodoviária
Federal (PRF) e Militar, pois quando há vítimas ou veículos oficiais envolvidos, a regra
geral brasileira é que o boletim de ocorrência dos acidentes seja feito pela:
i) PRF, quando os acidentes ocorrem em rodovias/estradas federais; e
ii) Polícia Militar, quando os acidentes ocorrem nas cidades ou rodovias/estradas
estaduais ou municipais.
Considerando que a SEGPLAN-GO, em seu diagnóstico preliminar, não dispunha
de alguns dados relevantes sobre as mortes violentas no trânsito, tais como: os modais
das vítimas, as causas, os locais, os tipos de acidentes, as condições da via, dentre
outros, foram mapeados os principais atores envolvidos no processo de acidentes de
trânsito com vítima fatal para posterior solicitação de dados e realização de entrevistas.
Na esfera federal, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Goiás
(PRF). Na esfera estadual, a Secretaria de Segurança Pública e Administração
Penitenciária (SSPAP-GO) e suas Polícias (Militar – COPOM, CPR e BPMTRAN –,
Civil – DICT – e Técnico-Científica – IC e IML), bem como o Corpo de Bombeiros
Militar – COB – e o Observatório de Segurança Pública (OSP); Departamento Estadual
de Trânsito (DETRAN-GO). Já na esfera municipal, a Secretaria Municipal de Trânsito
(SMT) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A simbologia e a terminologia dos Registros de Acidentes de Trânsito (RAT)
são padronizadas pela ABNT NBR 10.696/89 e 10.697/89, respectivamente. Já a
lavratura é padronizada pela ABNT NBR 12.898/93, razão pela qual, embora haja
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ligeiras adaptações, os formulários de ocorrência de acidentes de trânsito das polícias
são bem semelhantes em forma e conteúdo, conforme ilustra a Figura 15 a seguir:
Figura 14 Formulário de coleta de dados do BAT da PRF (Anexo A), modelos de
BOAT (Anexo B) e BOATRv (Anexo E) da PMGO e relatório de avarias para
classificação de danos (Anexo C).
Formulário de coleta

1ª página do BOAT –

1ª página do BOATRv

Relatório de avarias -

de dados do BAT-PRF

BPMTRAN PMGO

– CPR PMGO

classificação de danos

Fonte: (PRF; BPMTRAN-PMGO; CPR-PMGO, 2016)

Nos acidentes sem vítimas, se houver necessidade para fins de seguro ou outra
razão, os envolvidos devem comparecer a um posto policial e registrar a ocorrência ou,
nos casos dos acidentes sem vítimas em rodovias federais, por exemplo, podem obter
uma declaração eletrônica de acidente de trânsito (e-DAT7, após validação da PRF), que
é reconhecida pelos demais órgãos, pelas seguradoras de veículos e será emitida em até
cinco dias úteis.
4.2.1 Esfera Federal: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Em conformidade com as atribuições supracitadas da PRF, é relevante salientar
que apenas os óbitos constatados no local do acidente são contabilizados nas
estatísticas, pois cabe ao sistema de saúde o monitoramento das vítimas que porventura
venham a falecer posteriormente em decorrência de violência no trânsito. Os boletins
pela PRF são oriundos de dados registrados em sistema próprio denominado BR-Brasil
e, na sequência, são enviados ao DETRAN local.
Infelizmente, assim como ocorre com a maior parte dos dados sobre violência no
trânsito no Brasil, nem a PRF, nem o DNIT possuem dados estatísticos disponíveis em
7

Serviço disponível pelo endereço: <www.prf.gov.br/acidente>. Acesso em: 05 ago. 2016.
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suas respectivas páginas eletrônicas institucionais. Por conta disso, foram solicitados ao
Núcleo de Registro

de Acidentes

e Medicina Rodoviária (NURAM), da

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, os dados mais importantes
dos acidentes de trânsito com vítima fatal ocorridos na área sob circunscrição da PRF
no Estado de Goiás nos anos de 2013, 2014 e 2015, com o objetivo de analisar:
i) os dados de 2013, mesmo período usado no diagnóstico da SEGPLAN;
ii) a tendência das ocorrências; e
iii) as principais causas das mortes violentas nas rodovias/estradas federais
goianas, os pontos de maior incidência das fatalidades, bem como os tipos de acidentes
que mais geram mortes.
A PRF possui uma sistemática de registro de ocorrências de acidentes de trânsito
com vítima e com vítima fatal que mitiga boa parte dos problemas comuns supracitados
a respeito dos dados, pois possui um sistema próprio, padronizado em âmbito nacional
(BR-Brasil8, cuja tela de login é apresentada na Figura 16) e possibilita que os agentes
da PRF digitem os dados dos acidentes de trânsito (especialmente “com vítima” e “com
vítima fatal”, em que são obrigados a ir ao local, tirar fotos com smartphone corporativo
e alimentar a ocorrência no sistema).
Há, inclusive, mecanismos que garantem que o preenchimento é feito pelo
agente responsável pelo atendimento da ocorrência, que os campos não fiquem sem
preenchimento etc. No entanto, os agentes usam um formulário físico (Anexo) para a
coleta de dados preliminares dos acidentes, e somente depois fazem a digitação no
sistema.
Como oportunidade de melhoria foi registrado que seria importante, ao
coletarem os dados, os policiais já os digitarem direto no sistema, pois eles possuem
smartphone operacional e uma aplicação (app) poderia possibilitar isso, evitando o
retrabalho, a possibilidade de erro ou o esquecimento de se levantar algum dado
relevante no momento do fato.
Uma vez alimentados no BR-Brasil, os dados já possibilitam a geração de
estatísticas, um diferencial perante os demais sistemas que foram conhecidos durante a

8

O sistema BR-Brasil pode ser acessado pelo endereço <www.dprf.gov.br/brbrasil>. Acesso em: 21 ago.
2016.
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pesquisa. Os filtros são feitos com apoio de outra aplicação desenvolvida pela área de
TIC da própria PRF, o SIGER9.
Figura 15 Tela de login do sistema BR-Brasil.

Fonte: PRF (2016)

A planilha disponibilizada pela PRF possui os seguintes campos: código da
ocorrência, causa do acidente, data, rodovia, km, tipo de acidente, equipamento de
segurança, sexo, idade, danos veículo (monta), quantidade de feridos graves, quantidade
de feridos leves e quantidade de mortos.
Dessa forma, além de comparar o diagnóstico das mortes em rodovias/estradas
federais com os dados globais do Estado da SEGPLAN, consegue-se também agregar à
análise situacional algumas variáveis relevantes, bem como obter dados mais recentes
que os do SIM, que na metade de 2016, ainda está fechando dados de 2014.
Quanto à faixa etária, analisando os dados de 2013, obtém-se um diagnóstico de
rodovias/estradas federais praticamente idêntico ao contexto global estadual que a
SEGPLAN já possui: 71,97% dos mortos possuíam entre 20 e 59 anos, sendo 18,29%
entre 20 e 29 anos, 23,66% entre 30 e 39 anos, 17,10% entre 40 e 49 anos e 12,92%
entre 50 e 59 anos. Apenas 8,35% das vítimas fatais tinham menos de 19 anos.
Quanto ao gênero, o percentual de homens mortos em acidentes de trânsito em
rodovias/estradas federais também é bastante próximo do diagnóstico estadual da
9

Serviço disponível pelo endereço: <http://www.prf.gov.br/siger2/servlet/mstrWeb>. Acesso em: 12 ago.
2016.
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SEGPLAN: em 2013, das 503 mortes em BR goianas, 74,95% envolveram o sexo
masculino.
Quanto ao dia da semana, domingos (23,66%) e sábados (22,07%) são,
respectivamente, os dias de maior concentração de mortes nas rodovias/estradas federais
que cortam o Estado de Goiás.
Quanto à classificação de danos (Gráfico 2), importante salientar que mais da
metade das mortes decorrentes de acidentes de trânsito deixaram danos de grande monta
no(s) veículo(s) envolvido(s), conforme pode-se observar no gráfico que segue.
Gráfico 2 Mortes no trânsito – % Classificação de danos dos veículos envolvidos
(monta) – Rodovias Federais em Goiás - 2013.

Pequena; 13,52%

Grande; 53,08%

Média; 22,47%

Fonte: PRF (2013)

Quanto ao tipo de acidente (Gráfico 3) nas rodovias federais que cortam Goiás,
colisões frontais foram as principais responsáveis pelas 503 mortes no trânsito em 2013
(35,79%), seguida de saída de pista (14,91%), colisão transversal (9,74%) e
atropelamento de pedestres (9,74%). Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade,
sonolência, dentre outras, certamente estão entre as causas preponderantes desses
principais tipos de acidentes.
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Gráfico 3 Mortes no trânsito – % Tipo de Acidente – Rodovias/Estradas Federais em
Goiás - 2013.

Fonte: PRF (2013)

Quanto ao uso de equipamentos de segurança (Gráfico 4), mais da metade dos
acidentes com vítima fatal tiveram a constatação ignorada pelo agente responsável pelo
registro da ocorrência, provavelmente em virtude da dificuldade de constatação ou pela
chegada anterior de equipe de resgate, conforme informaram as autoridades
entrevistadas. Dentre os casos em que houve a constatação, 34,20% faziam uso do
equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete) e 14,78% não.
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Gráfico 4 Mortes no trânsito – % Uso de Equipamentos de Segurança (Cinto de
Segurança/Capacete) – Rodovias Federais em Goiás – 2013.

Fonte: PRF (2013)

Quanto à causa provável dos acidentes fatais de trânsito (Gráfico 5), conforme
apontamento dos agentes da PRF, um percentual muito alto (40,95%) é atribuído a
“outras causas”, além das disponíveis no sistema BR-Brasil.
Em entrevista, tanto com agentes, quanto com o Superintendente da PRF em
Goiás, observa-se que pode se tratar de um reflexo da dificuldade de constatação ou de
tentativa de isenção do agente, que acaba preferindo registrar apenas as versões de
partes e testemunhas, sem fazer juízo de valor. Talvez, caiba instrução que deixe claro
que o campo “causa provável” é para uso interno, não fazendo parte do corpo do BAT
que, posteriormente, é disponibilizado às partes interessadas. Especializações em perícia
rodoviária também poderiam colaborar nesse sentido.
As causas “falta de atenção”, “velocidade incompatível”, “ultrapassagem
indevida”, “dormindo”, “desobediência à sinalização” e “ingestão de álcool” são,
respectivamente, as mais apontadas pelos agentes, fortalecendo a suspeita anterior
descrita de que são as que mais dão oportunidade, em especial às colisões frontais,
principal tipo de acidente que gera mortes nas rodovias federais em Goiás.
Importante salientar que os órgãos subordinados à Secretaria de Segurança
Pública e Administração Penitenciária não informam, em seus boletins de ocorrência, a
causa provável dos acidentes fatais de trânsito. A inclusão dessa informação nos
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boletins de ocorrência contribuiria para o desenvolvimento de políticas públicas
específicas e adequadas a cada realidade.
Gráfico 5 Mortes no trânsito – % Causa Provável – Rodovias Federais em Goiás –
2013.

Fonte: PRF (2013)

Quanto ao local (Gráfico 6), as rodovias BR-153, 060, 020, 070 e 040,
respectivamente, são as que possuem maior incidência de mortes decorrentes de
violência no trânsito. Importante salientar que as BR-040 e 070, embora dentro de
Goiás, tem como responsável a Superintendência da PRF do DF e não a de Goiás. A
BR-070, a propósito, em 2015, apenas no km 5 registrou 6 mortes.

50

Gráfico 6 (%) de participação nas mortes no trânsito das rodovias federais em Goiás –
2013 e 2015.

Fonte: PRF (2013; 2015)

A BR-153, também conhecida como Rodovia Transbrasiliana, Belém-Brasília e
Bernardo Sayão é a quarta maior rodovia do Brasil, ligando a cidade de Marabá (PA) ao
município de Aceguá (RS), totalizando 4.355 km de extensão. A BR-153 cruza o Estado
de Goiás, conforme é possível observar na imagem a seguir, e é considerada umas das
principais rodovias de integração nacional do país.
Cabe salientar que a BR-153 foi construída em uma época em que o Estado de
Goiás (incluindo o atual Tocantins) necessitava de um elo com o restante do Brasil, ou
seja, seu surgimento foi preponderante para o desenvolvimento da região. Hoje, a
duplicação entre Goiânia e Itumbiara encontra-se totalmente concluída, assim como na
região sul de Goiás.
O trecho entre Goiânia (GO) e Fronteira (MG) foi concedido por leilão ao
Consórcio Triunfo Participações e Investimentos (TPI), que passou a cobrar pedágio em
27 de junho de 2015.
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Figura 16 Rodovia BR-153.

Fonte: <https://logisticaetransportesdotnet.files.wordpress.com/2008/02/649cb-br-153.gif >. Acesso em
30 ago. 2016.

Já a BR-060 é uma rodovia federal radial brasileira que tem início na cidade de
Brasília (DF) e final em Bela Vista (MS), na fronteira com o Paraguai e passa pelo
Estado de Goiás, conforme é possível observar na Figura 18. A rodovia possui todo o
trecho asfaltado.
O trecho entre Brasília (DF) e Jataí (GO) encontra-se totalmente duplicado. O
trecho entre Brasília (DF) e Goiânia (GO), também foi concedido por leilão ao
Consórcio Triunfo Participações e Investimentos (TPI), que passou a cobrar pedágio em
27 de junho de 2015.
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Figura 17 Rodovia BR-060.

Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/BR_060.jpg/300px-BR_060.jpg>.
Acesso em: 27 ago. 2016.

Em números absolutos, houve considerável diminuição das mortes nas BR-153
(de 144, em 2013, para 95, em 2015, ou seja, redução de 34%) e BR-060 (de 73, em
2013, para 59, em 2015, ou seja, redução de 19%), além da redução do percentual total
de participação nas mortes do Estado, conforme é possível observar no Gráfico 6).
É importante salientar que o número de mortes decorrentes de acidentes de
trânsito nas rodovias federais que cortam Goiás tem caído nos últimos anos: foram 516
em 2012, 503 em 2013, 468 em 2014 e 443 em 2015, segundo dados do NURAM/PRF.
4.2.2 Esfera Estadual: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração
Penitenciária (SSPAP-GO)
Grande parte das instituições diretamente envolvidas no objetivo de reduzir as
mortes violentas no trânsito do Estado de Goiás está subordinada à Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO), a saber:
i) Polícia Militar, cujo COPOM é o responsável pelo atendimento e despacho das
emergências recebidas pelo telefone 190, o CPR é o responsável pelo atendimento dos
acidentes de trânsito com vítima fatal nas rodovias estaduais, o BPMTRAN é o
responsável pelo atendimento das mortes no trecho urbano de Goiânia e os BPM são os
responsáveis pelo registro das ocorrências na região metropolitana, bem como no
interior;
ii) Polícia Civil, cujas Delegacias de Polícia registram os acidentes de trânsito
com vítima e instauram inquérito para investigar os crimes de trânsito. Em Goiânia, há
uma Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) que é
responsável, dentre outras atribuições, pela instauração de inquéritos para averiguação
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de homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme previsto no Artigo 302
do CTB;
iii) Polícia Técnico-Científica, cujo IML é responsável pelas perícias em casos de
morte violenta;
iv) Corpo de Bombeiros Militar, cujo COB é responsável pelo atendimento e
despacho de emergências recebidas pelo telefone 193 e os BBM são responsáveis pelo
salvamento em emergências;
v) Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que agrupa o serviço de
vídeo-monitoramento, mas também todos os atendimentos das forças policiais e do
Corpo de Bombeiros Militar, além de permitir a integração com outros órgãos, tais
como o SAMU, a GCM e a CMTC;
vi) Observatório de Segurança Pública (OSP), responsável, dentre outros quesitos,
pela estatística da SSPAP-GO.
Conforme já descrito, é por meio da estrutura do CICC que são atendidas e
despachadas as ligações feitas aos serviços públicos de emergência, que, agora,
possuem registro único denominado RAI (Registro de Atendimento Integrado). Antes,
uma mesma ocorrência possuía um número diferente para cada órgão eventualmente
acionado para o atendimento. Trata-se de um dos grandes diferenciais na segurança
pública goiana, legado da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014.
Porém, como se trata de um sistema recente, os policiais militares que atuam na
atividade fim ainda não possuem acesso ao RAI pelo terminal móvel de dados da
viatura operacional e, portanto, continuam a preencher o BOAT em formato físico, que,
após recolhido pelo supervisor, é entregue pessoalmente ao Chefe do Centro de
Operações (COPOM), no CICC e, no primeiro dia útil posterior ao encerramento da
ocorrência, terá os seus dados digitados no RAI para que possam estar disponíveis para
consulta e atualização dos demais órgãos sob a égide do CICC, bem como para o
desenvolvimento de estatísticas pelo Observatório de Segurança Pública.
Após digitados os dados, o BOAT físico é encaminhado para arquivo na sede do
DETRAN-GO para eventual consulta judicial ou futura compilação estatística dos
dados. Vale ressaltar que, por indisponibilidade de recursos, a digitação dos dados do
BOAT não inclui a elaboração dos croquis, não inclui fotos dos acidentes e os BOAT
não são digitalizados.
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O OSP foi criado em 2011 como decorrência da antiga Gerência de Análise de
Informações e, apesar de o Observatório estar claramente focado na esfera criminal –
especialmente nos homicídios dolosos, latrocínios, roubos, furtos dentre outros crimes
de maior repercussão que as vítimas de acidentes de trânsito – tem buscado incrementar
a gestão das estatísticas de trânsito, o que vai contribuir de forma expressiva para uma
melhor compreensão do contexto da mortalidade no trânsito no estado. Um exemplo
prático desse avanço no gerenciamento das informações são os mapas de calor das
ocorrências fatais de trânsito.
No exemplo a seguir, será possível verificar mortes no trânsito georreferenciadas
de 2014 (Gráfico 7), 2015 (Gráfico 8), bem como a diferença entre os anos (Gráfico 9):
Gráfico 7 Acidentes de Trânsito com Vítima Fatal em Goiás.

Fonte: OSP, SSPAP-GO (2014)
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Gráfico 8 Acidentes de Trânsito com Vítima Fatal em Goiás – 2015.

Fonte: OSP, SSPAP-GO (2014)

Gráfico 9 Acidentes de Trânsito com Vítima Fatal em Goiás – Diferença entre 2014 e
2015.

Fonte: OSP, SSPAP-GO (2014)
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O software de georreferenciamento das mortes violentas no trânsito goiano
utilizado pela SSPAP-GO chama-se GEOCONTROL e usa como fonte de dados o RAI
que, por sua vez, é alimentado com os dados dos BOAT.
Embora o software não contemple os dados dos BAT da PRF, nem agregue o
acompanhamento que o sistema de saúde faz dos óbitos no trânsito de pessoas que não
morreram no local, in tese, seria uma excelente fonte de dados para diagnóstico,
considerando que a ideia inicial de excelência seria juntar as ocorrências de mortes no
trânsito do RAI (originados dos BOAT e dos BOATRv) com os do BR-Brasil
(originados dos BAT) e, posteriormente, com as mortes ocorridas em até 30 dias no
sistema de saúde.
No entanto, em virtude de algumas não-conformidades constatadas durante
consultas (conforme ilustra o Gráfico 10), não será realizado diagnóstico usando os
dados do RAI.
Gráfico 10 Gráfico de acidentes de trânsito com vítima fatal – Dados incorretos – 2015.

Fonte: RAI, OSP, SSPAP-GO (2015)

O Gráfico 10 encontra-se disponível para consulta no site da SSPAP-GO.
Segundo colaboradores contatados, o sistema está com o filtro incorreto e, por
conseguinte, não exibe apenas as ocorrências com vítimas fatais, mas 8.611 ocorrências
em 2015 e 7.393 em 2013, dados notoriamente inverídicos.
A correção será providenciada assim que o programador responsável retornar do
gozo de férias, o que está previsto para o final do mês de agosto, evidenciando uma
rotina que se sustenta em uma pessoa e não em um processo, o que representa um
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grande risco a ser mitigado, por exemplo, com a elaboração de um padrão de trabalho e
a definição de responsáveis titulares e eventuais para as tarefas do dia a dia.
Um dado útil que se espera ser confiável para fins de apoio ao diagnóstico é o que
foi encontrado ao se usar o filtro “LEI 9.503/1997: CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO | LEI 9.503/97 ART. 302: PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NO
TRÂNSITO” na pesquisa de estatísticas do site da SSPAP-GO. Aparentemente, o
gráfico resultante exibe os casos de indiciamento de autores de homicídio culposo no
trânsito que, em 2013, somou 982 casos no estado de Goiás e, em 2015, 1.083 (Gráfico
11).
Gráfico 11 Gráfico de indiciamento de autores de homicídio culposo no trânsito – 2015.

Fonte: RAI, OSP, SSPAP-GO (2015)

A planilha fornecida pelo OSP (Figura 19) também não emana confiabilidade,
pois possui muitos erros de endereço, não possui a quantidade de vítimas fatais dos
acidentes, a maioria dos campos referentes ao tipo de veículo não está preenchida e,
especialmente, totaliza, em 2015, 691 acidentes de trânsito com vítima fatal, dado
questionável, pois acaba sendo bastante inferior ao dos indiciamentos pela prática de
homicídio culposo no trânsito, ou seja, um dos dois dados está incorreto.
Contudo, o que conseguimos inferir dos dados da planilha, ratificando o
diagnóstico que a SEGPLAN já possui, é que dez municípios concentram mais de 50%
dos acidentes de trânsito com vítima fatal, sendo os três primeiros: Goiânia, com 124
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ocorrências ou 17,95%; Anápolis, com 63 ocorrências ou 9,12%; e Aparecida de
Goiânia, com 54 acidentes ou 7,81 %; as ordens mudam, mas as cidades, não.
Figura 18 Planilha de acidentes de trânsito com vítima fatal – 2014 e 2015.

Fonte: RAI, OSP, SSPAP-GO (2015)

A maioria das ocorrências, de acordo com a planilha do OSP, também ocorre de
sexta até domingo, porém aqui com predominância dos sábados (20,41%).
A dificuldade fica ainda maior quando é constatado que o BPMTRAN, na falta de
dados confiáveis no RAI, poderia disponibilizar estatísticas de seus BOAT, porém,
mesmo depois de reiteradas as solicitações, não apresentaram os dados planilhados.
Nesse caso, talvez a única solução seja ter acesso aos milhares de BOAT que estão
arquivados na sede do DETRAN-GO, separá-los por ano e natureza do acidente e,
finalmente, digitá-los formando uma base de dados mais confiável, mesmo sabendo dos
problemas que também surgirão: campos não preenchidos, incompletos ou errados
(especialmente o local do acidente) etc.
Felizmente, o Comando de Policiamento Rodoviário também compilou e forneceu
planilha de acidentes com vítima fatal nas rodovias estaduais goianas de 2013 a 2015,
conforme ilustra a Figura 19:

59

Figura 19 Planilha de acidentes de trânsito com vítima fatal – Rodovias Estaduais Goiás
– 2013 a 2015.

Fonte: CPR (2016)

Quanto à faixa etária, das 415 mortes no trânsito registradas em 2013, nas
rodovias estaduais goianas, 87 ou 22,66% tinham entre 20 e 29 anos; 76 ou 19,79%
entre 30 e 39 anos; 82 ou 21,35% entre 40 e 49 anos; 61 ou 15,89% entre 50 e 59 anos.
Ou seja, quase 80% dos casos estão nessas quatro faixas, demonstrando, inclusive,
grande distribuição das vítimas. Jovens entre 0 e 19 anos representam apenas 3,65% das
vítimas fatais, diagnóstico praticamente igual ao que foi feito preliminarmente pela
SEGPLAN-GO, com dados do SIM do Ministério da Saúde.
Quanto ao gênero, 330 ou 79,52% das mortes envolveram homens e 85 ou
20,48% vitimaram mulheres, ratificando também o diagnóstico preliminar da
SEGPLAN-GO.
Quanto ao dia da semana, as mortes nas rodovias estaduais também seguem o
padrão já identificado: domingo (24,22%), sábado (21,94%) e sexta-feira (13,68%) são
os dias de maior concentração, respectivamente.
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Quanto ao tipo de acidente, nas rodovias estaduais goianas, diferentemente dos
acidentes em rodovias federais que tiveram as colisões frontais como as principais
responsáveis pelas mortes no trânsito em 2013, as saídas de pista lideram dentre os tipos
de acidentes que mais geraram mortes violentas no trânsito (31,03% do total). Na
sequência, colisões frontais (27,92%), abalroamentos transversais (11,22%), colisões
traseiras (9,31%) e, em quinto lugar, os atropelamentos (5,97%), conforme ilustra o
Gráfico 12. Tais tipos de acidentes geraram mais de 85% das mortes nas rodovias
estaduais goianas em 2013, segundo os dados do Comando de Policiamento Rodoviário
da PMGO.
Gráfico 12 Mortes no trânsito – % Tipo de Acidente – Rodovias Estaduais em Goiás –
2013.

Fonte: CPR/PMGO (2013)

Quanto ao local, há grande distribuição entre os municípios goianos. As dez
cidades com maior número de óbitos em rodovias estaduais concentram 23,63% dos
casos, com trecho de Goiânia como o de maior número de vítimas fatais com 12 casos
ou 2,86% do total. As cinco rodovias estaduais com maior número de acidentes com
vítima fatal em 2013 (136 ou 32,46% do total) foram:
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i) GO-060, com 39 casos ou 9,31% do total;
ii) GO-070, com 30 casos ou 7,16% do total;
iii) GO-080, com 24 casos ou 5,73% do total;
iv) GO-010, com 23 casos ou 5,49% do total; e
v) GO-164, com 20 casos ou 4,77% do total.
Quanto ao modal, como em 2013 e 2014 não havia o preenchimento de tais
campos na planilha de vítimas fatais do CPR, a análise ficou restrita aos dados do
primeiro semestre de 2015, os quais foram disponibilizados. Automóveis eram os
veículos utilizados por 49,24% das vítimas, seguido das motocicletas (38,58%); bem
distantes aparecem os caminhões (5,08%) e, enfim, os pedestres e as bicicletas, com
pouco mais de 3% de participação cada.
Condutores representaram 66,24% das vítimas fatais dos acidentes nas rodovias
estaduais de Goiás em 2013, enquanto 29,91% eram passageiros e 3,85% pedestres.
Contrariando a tendência das rodovias federais que apresentaram queda no
número de mortos no trânsito entre 2012 e 2015, nas rodovias estaduais houve aumento
de 2012 (400 mortes) para 2013 (420); em 2014, novo aumento para 515 vítimas fatais;
já em 2015, felizmente, houve queda para 475 casos.
Além disso, o Estado de Goiás conta com uma Delegacia Especializada em
Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), que possui jurisdição para atendimento de
ocorrências de crimes de trânsito no município de Goiânia, com foco nos casos de
acidentes gravíssimos e fatais de trânsito. A DICT, com base no atendimento dessas
ocorrências, desenvolveu um processo interno de compilação dos dados relativos às
fatalidades no trânsito, gerando um banco de dados e estatísticas específicos. Entretanto,
a DICT está integrada ao RAI e utiliza o sistema para complementação de informação,
quando necessário.
Podemos inferir que, por atuar no local do acidente – quando convocados a fazêlo seja pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) seja pelo Corpo de
Bombeiros – a DICT possui de forma clara e ágil as informações sobre as causas mais
prováveis das mortes no trânsito. Trata-se de serviço essencial, que muito pode
contribuir para a plena implementação do programa “Trânsito com Vida”.
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Gráfico 13 Art. 302 do CTB – Homicídio Culposo no Trânsito – Bairros – Goiânia-GO
– 2013.

Fonte: DICT (2014)

Ao analisar os dados de 2013, mesmo período considerado para o diagnóstico da
SEGPLAN, observa-se no Gráfico 13 que a distribuição dos bairros consta como a mais
responsável, a BR-153, rodovia federal que corta a cidade, tornando-se “Avenida de
Goiânia” e ocorrências não identificadas, provavelmente por preenchimento incorreto
do endereço no boletim de ocorrência. A policial civil responsável pelas estatísticas
chegou a exibir boletim em que constava como local do acidente o nome e o endereço
do hospital para o qual a vítima foi socorrida.
Quanto ao dia do mês de maior incidência, constata-se que o dia 7 é o que
concentra mais mortes no trânsito em Goiânia (provavelmente por se suceder ao dia
convencional de pagamento de trabalhadores, o quinto dia útil). Os intervalos entre
17:01 h. e 20:00 h., como também entre 20:01 e 23:59 h, são os de maior incidência,
com 46 casos cada.
Quanto à idade do autor, embora tenhamos 40 casos não informados, 34
encontram-se entre 26 e 35 anos, representando o dobro da próxima faixa identificável,
que é a de 36 a 45 anos.
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Gráfico 14 Art. 302 do CTB – Homicídio Culposo no Trânsito – Idade do Autor –
Goiânia/GO – 2013.

Fonte: DICT (2014)

Quanto à idade da vítima, a mesma faixa se sobressai (56 casos entre 26 e 35
anos), mas com percentual próximo das demais faixas identificáveis, especialmente
entre 36 a 45 anos e entre 19 a 25 anos.
Gráfico 15 Art. 302 do CTB – Homicídio Culposo no Trânsito – Idade da Vítima –
Goiânia/GO – 2013.

Fonte: DICT (2014)
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Quanto ao dia da semana, sábado concentra a maioria dos homicídios culposos no
trânsito em Goiânia, com 53 casos, seguido do domingo e da quarta-feira.
Quanto ao tipo de lesão, a maioria das vítimas, em 2013, morreu posteriormente
(138, contra 105 casos de mortes no local).
Gráfico 16 Art. 302 do CTB – Homicídio Culposo no Trânsito – Tipo de Lesão –
Goiânia/GO – 2013.

Fonte: DICT (2014)

Quanto ao tipo de vítima dos homicídios culposos no trânsito, em primeiro lugar
ficaram os condutores (178 casos), seguido dos pedestres em via pública (49) e dos
passageiros (30 casos). Importante destacar, também, as 8 vítimas que eram pedestres
na faixa e 2 que eram pedestres na calçada, um verdadeiro absurdo!
Por fim, observa-se no Gráfico 18 a importantíssima constatação do quão
vulneráveis estão os motociclistas que, cada vez ocupam em maior número os grandes
centros urbanos. Os automóveis são os protagonistas em termos de autoria (Gráfico 17),
porém as motos são o tipo de veículo em que se encontravam a maioria esmagadora das
vítimas.
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Gráfico 17 Art. 302 do CTB – Homicídio Culposo no Trânsito – Tipo de Veículo do
Autor – Goiânia/GO – 2013.

Fonte: DICT (2014)

Gráfico 18 Art. 302 do CTB – Homicídio Culposo no Trânsito – Tipo de Veículo da
Vítima – Goiânia/GO - 2013.

Fonte: DICT (2014)

Ainda segundo dados estatísticos da DICT, em 2014 houve 281 vítimas fatais de
acidentes de trânsito ocorridos em Goiânia em 266 casos. Já em 2015, foram 238
vítimas fatais trânsito na capital goiana em 223 acidentes.
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Adicionalmente, pela análise das recognições visuográficas10, há como
identificar, ao menos na cidade de Goiânia, as principais causas das mortes decorrentes
de acidentes de trânsito, os pontos de maior incidência, os principais tipos de acidentes,
as condições da via em que ocorrem as mortes. As recognições são muito importantes
para que não se percam informações preciosas que subsidiarão os futuros inquéritos. Por
conta disso, a DICT mantém, diariamente, uma equipe de plantão para deslocamento
aos locais de acidentes de trânsito com vítimas graves e fatais.
Segue Figura 20 que ilustra um desses relatórios:
Figura 20 Exemplo de recognição visuográfica de acidente de trânsito com vítima fatal
– 2014.

Fonte: DICT (2014)

Além dos dados básicos da ocorrência (dia, hora, local do fato, tipo de acidente,
características da pista, tipo de pavimentação, condições da via, condição do tempo,
sinalização do local, iluminação do local, dados da vítima, dados dos envolvidos e
dados das testemunhas), as recognições visuográficas ainda contemplam investigações
preliminares, fotos e, eventualmente, cópia de exame de alcoolemia, dentre outros.
10

Há falta de padronização nos modelos fornecidos pela DICT, porém os dados são, em linhas gerais, até
mais completos que o dos boletins de ocorrência.
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Outro ator importante para o processo de análise das causas dos acidentes fatais
de trânsito, e que é parte do fluxo de informações sobre o tema, é a Polícia TécnicoCientífica que possui como organizações subordinadas o Instituto de Criminalística
“Leonardo Rodrigues” e o Instituto Médico-Legal (IML) “Aristoclides Teixeira”.
O IML possui atividade regulamentada pela perícia oficial, órgão policial de
investigação de possíveis crimes, quer seja por morte violenta ou suspeita, quer seja nos
casos de óbitos que, mesmo por causas naturais, exigem identificação. No caso dos
acidentes fatais de trânsito, as informações acerca desses óbitos são encaminhadas ao
IML e, posteriormente, incluídas nos inquéritos de investigação dos crimes de trânsito.
Nos demais casos de morte natural, os processos de identificação são conduzidos pelo
Serviço de Verificação de Óbito (SVO), órgão regulamentado na esfera municipal.
A atuação da Polícia Técnico-Científica é importante na medida em que o IML
deveria possuir os dados oriundos dos óbitos de trânsito constatados no local do
acidente, bem como os óbitos decorrentes de lesões graves e gravíssimas com vítimas
que foram encaminhadas para internação hospitalar. Via de regra, esse último caso
deveria também ajudar na alimentação dos dados sobre acidentes fatais de trânsito, mas,
no presente momento, nem todos os óbitos constatados nos hospitais, quando
decorrentes de acidentes de trânsito, são preenchidos de forma correta nas declarações
de óbito. Esse cenário poderia contribuir para uma subnotificação dos casos fatais de
trânsito, prejudicando, de certa monta, os dados estatísticos que abarcam o tema.
Exemplificando, seria importante que o médico responsável pelo atendimento a
uma vítima de trânsito que entrou em óbito dias depois do acidente, pudesse incluir essa
informação na declaração de óbito vinculando a causa mortis ao acidente. Assim, para
ilustrar, uma parada cardiorrespiratória decorrente de um quadro de agravamento por
lesão de acidente de trânsito, seria considerada como tal e não como uma parada
respiratória por outras causas possíveis.
Segundo o “Manual de instruções para o preenchimento da declaração de óbito”,
do Ministério da Saúde (2001, p. 9):
[...] as Declarações de Óbito (DO) devem ser impressas em três vias prénumeradas sequencialmente, pelo Ministério da Saúde, por intermédio do
Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) da Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA), e distribuídas gratuitamente às secretarias estaduais de saúde
para subsequente fornecimento às secretarias municipais de saúde, que as
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repassam aos estabelecimentos de saúde, institutos médico-legais, serviços de
verificação de óbitos (SVO), médicos e cartórios.

Ainda sobre o procedimento acima, segundo o Manual,
[...] o destino de cada uma das três vias é o seguinte: Primeira via: recolhida
nas Unidades Notificadoras, devendo ficar em poder do setor responsável
pelo processamento dos dados, na instância municipal ou na estadual;
Segunda via: entregue pela família ao cartório do registro civil, devendo
nele ficar arquivada para os procedimentos legais; Terceira via: permanece
nas Unidades Notificadoras, em casos de óbitos notificados pelos
estabelecimentos de saúde, IML ou SVO, para ser anexada à documentação
médica pertencente ao falecido.

Considerando o procedimento padrão recomendado pelo Ministério da Saúde para
o correto preenchimento da declaração de óbito, o médico responsável deve observar
extrema acuracidade nos respectivos campos 49, 56 e 60 do Bloco VI – Condições e
Causas do Óbito11.


Campo 49 - Causas da Morte: o correto preenchimento deste campo fornece
valiosa informação para a construção do perfil epidemiológico da população
para as três instâncias: federal, estadual e municipal.



Campo 56 – Tipo: assinalar com um X a quadrícula correspondente ao tipo de
morte violenta ou a circunstância em que se deu a morte não natural. As
alternativas são: Acidente, Suicídio, Homicídio, Outros e Ignorado, que, no
Capítulo XX da CID- 10(6), são classificados do seguinte modo: 1. Acidentes:
V01 a X59.



Campo 60 - Se a ocorrência for em via pública, anotar o endereço: colocar o
nome do logradouro onde ocorreu a violência ou acidente que produziu a lesão
fatal.
Também é importante citar que os laudos periciais demoram muito para ficarem

prontos (segundo uma agente da DICT consultada durante as visitas e entrevistas, mais
11

Conforme o “Manual de instruções para o preenchimento da declaração de óbito”, do Ministério da
Saúde, “este bloco se destina a qualificar as condições e causas que provocaram o óbito. Contempla o
modelo internacional de Atestado de Óbito adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), desde
1948. O preenchimento deste bloco é de responsabilidade exclusiva do médico e deverá ser preenchido
para qualquer tipo de óbito, fetal ou não fetal”.
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de seis meses, em média), prejudicando, por exemplo, o encerramento dos inquéritos, o
que acaba contribuindo para a sensação de impunidade nos casos de crimes de trânsito.
4.2.3 Esfera Estadual: Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRANGO)
O artigo 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), estabelece as competências dos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição12:
Nesse sentido, após acesso à página eletrônica do DETRAN-GO, visita e
entrevista com representante, observa-se que, por razões diversas, o referido órgão não
tem conseguido realizar boa parte das atribuições das quais é responsável por conduzir
ou, com o apoio de outros atores, participar.
Entretanto, é notória, e digna de registro, a atuação conjunta do DETRAN-GO
com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar na operação “Balada Responsável13” em
que diversos servidores são destacados para atuar nas blitzes policiais que são realizadas
diariamente no município de Goiânia e em alguns municípios do interior em eventos
especiais, com o foco sobre a aplicação e conscientização da “lei seca” (Lei nº 11.705,
de 19 de junho de 2008).
Dispondo de uma parcela importante da receita estadual, nota-se ainda, além da
questão da fiscalização, uma insuficiente gestão das informações e dados que a ele são
endereçados, não permitindo de forma satisfatória atender ao disposto no inciso IX, do
Artigo 22 do CTB, “coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de
trânsito e suas causas”.
Assim, muito se perde em termos de análises estatísticas que poderiam conferir
um diagnóstico mais preciso sobre a realidade dos acidentes de trânsito com vítima fatal
em Goiás.
No aspecto educacional, o DETRAN-GO tem desempenhado papel importante,
com diversas ações realizadas todos os dias, tanto na capital quanto nos demais
municípios goianos, bem como campanhas esporádicas. No entanto, as campanhas

12

13

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm>. Acesso em: 30 jul. 2016.

Mais
detalhes
sobre
a
iniciativa
“Balada
Responsável”
<http://www.baladaresponsavel.go.gov.br/>. Acesso em 30.07.2016

disponíveis

em
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tendem a ser pouco efetivas, uma vez que não são construídas de forma estratégica,
considerando tempo, público-alvo e métricas adequados.
As ações educativas do DETRAN-GO contam ainda com a parceria da Secretaria
Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), levando palestras nas escolas
públicas e privadas sobre redução das mortes no trânsito.
Iniciativa louvável, porém, não implementada é o “Projeto RODA” de educação
transversal e interdisciplinar, em conjunto com a Universidade Estadual de Goiás
(UEG) e a SEDUCE, cujo material didático contempla educação de trânsito aos jovens
ainda em idade escolar.
Do ponto de vista da formação do condutor, é importante ressaltar que o currículo
é determinado por Resolução do CONTRAN, não havendo muita autonomia aos
Estados e municípios de forma que possam contribuir para uma capacitação mais
efetiva. Entretanto, observamos algumas ações complementares no Estado de Goiás que
buscam conferir mais conteúdo prático e atual ao processo de formação.
Também em parceria com a UEG, o processo de habilitação dos candidatos foi
aprimorado com o Programa Educando e Valorizando a Vida (EVV), o qual contribui
não apenas para conferir maior lisura ao processo de habilitação, mas também para
melhorar a educação no trânsito, utilizando a experiência da academia para aprimorar a
formação dos futuros condutores.
De acordo com a UEG, a parceria com o DETRAN-GO no Programa EVV “tem
garantido segurança e qualidade nos processos através de ações planejadas que
garantem lisura e credibilidade nos processos para a obtenção da primeira CNH e
mudança de categoria”.
Vemos que, atualmente, os Centros de Formação de Condutores (CFCs), em
função das amarras regulatórias federais, formam os futuros candidatos à Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) para que possam apenas “passar” pelos testes e provas,
não formando o condutor efetivamente. No ano de 2015, segundo dados da UEG, foram
avaliados cerca de 30 mil candidatos à CNH por mês, com uma taxa de
aproximadamente 50% de aprovação.
Um exemplo prático e muito relevante foi o trabalho realizado em parceria entre a
UEG e o DETRAN-GO para ajustar o modelo do processo de habilitação do condutor
de moto que inclui novas etapas no circuito de exame prático, como aceleração em
diferentes níveis de velocidade e novas rampas de forma a conferir maior grau de
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dificuldade. Outros ajustes nos circuitos dos exames de direção veicular para veículos
de duas rodas já estão em discussão, com foco em permitir ao candidato uma
experiência mais realista no ambiente de teste.
Sabe-se, como já exposto anteriormente, que os indicadores de acidentes fatais no
trânsito, no modal “motocicleta”, têm crescido de forma elevada. Boa parte dos
acidentes podem ser creditados à formação insatisfatória do motociclista, pois em sua
formação original pouco aprendeu sobre situações reais de trânsito, como mudar
marchas, acelerar e frear. Mesmo assim, após concluído o processo, é habilitado a
conduzir motocicletas de toda e qualquer cilindrada.
Ao se buscarem as estatísticas de acidentes de trânsito na página eletrônica do
DETRAN-GO (www.detran.go.gov.br/), infelizmente, a área destinada do site só
possibilitava a consulta da frota de veículos do estado. Após visita ao órgão e realização
de entrevista, constatou-se que o servidor responsável havia falecido em 2013 e, desde
então, ninguém mais atualizou e divulgou as estatísticas estaduais.
Figura 21 Área de estatística do site do DETRAN-GO.

Fonte: DETRAN-GO (2016)

Ainda navegando pelo site do DETRAN-GO, identifica-se uma ferramenta de
análise de acidentes denominada DETRAN INSIDE (BUSINESS ANALYTICS) 14 que,
se estivesse alimentada com os dados dos boletins de ocorrência dos acidentes de
trânsito (Boletim de Acidente de Trânsito, da PRF e Registro de Atendimento
Integrado, da SSPAP-GO), possibilitaria uma análise crítica bastante abrangente e

14

Disponível em: <http://transparencia.segplan.go.gov.br/analytics/saw.dll?PortalPages>. Acesso em: 01
ago. 2016.
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assertiva para conferir caráter técnico à elaboração dos planos de ação decorrentes dos
acidentes de trânsito com vítima fatal.
Infelizmente, não está integrada aos sistemas da Polícia Rodoviária Federal (BRBrasil) e da SSPAP-GO (RAI). Além disso, seu acesso não é nada intuitivo, pois o tipo
de consulta “acidentes de trânsito” está na caixa de combinação dentro das estatísticas
sobre frota de veículos, conforme ilustra a Figura 21.
Figura 22 Visão Geral – Análise de Acidentes.

Fonte: DETRAN-GO (2016)

A ferramenta de análise de acidentes existente no site do DETRAN-GO,
retratada na Figura 22, se estivesse alimentada com a base de dados oriunda dos boletins
de ocorrência dos acidentes de trânsito, possibilitaria, por município e períodos:
i) filtrar as quinze maiores causas de acidentes;
ii) visualizar gráficos de acidentes x vítimas por ano;
iii) pesquisar a porcentagem de vítimas de acidentes por faixa etária;
iv) filtrar os acidentes por sexo do condutor;
v) separar os acidentes com mortes por tipo de via;
vi) montar gráficos de acidentes por tipo de veículo, por tipo de ferimento das
vítimas e por tipo de acidentes;
vii) visualizar os bairros com mais acidentes; e
viii) analisar os acidentes com mortos por faixa horária e dia da semana dentre
muitas outras combinações.
Enfim, trata-se de uma excelente ferramenta de gestão que não é utilizada.
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4.2.4 Esfera Municipal: SMT (Goiânia)
O Estado de Goiás possui 37 cidades que municipalizaram o trânsito, dentre elas a
capital Goiânia que possui, segundo o censo de 2010 do IBGE, mais de 1,3 milhão de
habitantes e uma frota circulante de cerca de 1,1 milhão de veículos, segundo gráfico de
2015 do mesmo instituto (IBGE, 2016).
Conforme mencionado no Capítulo 2.2, a municipalização do trânsito passa a ter
um papel importante, uma vez que aproxima os atores locais, envolvidos nessa temática
para uma abordagem mais sistêmica e colaborativa, além de buscar assegurar aspectos
básicos do sistema viário, como: engenharia, fiscalização, educação no trânsito, bem
como registros estatísticos e históricos, conforme estabelece o Artigo 24 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Na Figura 23, estão as cidades goianas que municipalizaram o trânsito até 2014
segundo o DENATRAN:
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Figura 23 Municípios com trânsito municipalizado em Goiás (2014).
MUNICÍPIO
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
ANÁPOLIS
APARECIDA DE GOIÂNIA
BELA VISTA DE GOIÁS
CALDAS NOVAS
CATALÃO
CERES
CHAPADÃO DO CÉU
CIDADE OCIDENTAL
CRISTALINA
CRIXÁS
FORMOSA
GOIANÉSIA
GOIÂNIA
GOIATUBA
IPORÁ
ITUMBIARA
JARAGUÁ
JATAÍ
LUZIÂNIA
MINAÇU
MINEIROS
MORRINHOS
NERÓPOLIS
NIQUELÂNDIA
PALMEIRAS DE GOIÁS
PLANALTINA
PORANGATU
QUIRINÓPOLIS
RIO VERDE
SANTA HELENA DE GOIÁS
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
SÃO SIMÃO
SENADOR CANEDO
TRINDADE
URUAÇU
VALPARAÍSO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
SUPERINTÊNDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
SUPERINTEDÊNCIA MUN. DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMT
SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO DE CRISTALINA - SMTCris
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SMT
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO - SMTU
SUPERINTENDÊCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE ITUMBIARA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - DITTUR
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PALMEIRAS
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES - AMTT
AGÊNCIA MUNICIPAL E TRÂNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO CMTT
DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO DEMETRAN
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMT
DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - DTTP

Fonte: DENATRAN (2014)15

Segundo entrevistados do BPMTRAN, a SMT possui uma Comissão Permanente
de Análise de Acidentes, porém, mais uma vez, constatou-se conhecimento concentrado
em pessoas e necessidade de melhorias na gestão dos ativos intangíveis. Em visita à
SMT, embora já se conhecesse a existência de um servidor responsável pela análise de
pontos de incidência de acidentes de trânsito, nada que permitisse análise para um
diagnóstico mais preciso foi evidenciado.

15

Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/municipios/orgaosmunicipais.asp#Consulta município>. Acesso em: 10 ago. 2016.
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5 DIAGNÓSTICO
Como apresentado no capítulo anterior, diversos são os atores que contribuem
para a construção de uma política pública voltada ao trânsito e são participantes ativos
das ações compreendidas pelo Programa “Trânsito com Vida” que possui como meta a
redução em 20% dos acidentes fatais de trânsito até 2018.
Seguem quadros-resumo que visam agregar valor ao diagnóstico preliminar da
SEGPLAN-GO:
Figura 24 Quadro-resumo PRF.
Fonte:

Constatações:
- Faixa etária das vítimas: 71,97% entre 20 e 59 anos; apenas 8,35%
menores de 19 anos;
- Gênero das vítimas: 74,95% masculino;
- Dia da semana de maior concentração de mortes no trânsito: domingos
(23,66%) e sábados (22,07%);
- Classificação de danos (monta) dos veículos envolvidos em acidentes
com vítima fatal: 53,08% (grande), 22,47% (média) e 13,52% (pequena);
- Principais tipos de acidente que geraram mortes: colisão frontal
Departamento
(35,79%), saída de pista (14,91%), colisão transversal (9,74%) e
de Polícia
atropelamento de pedestre (9,74%);
Ministério da
Rodoviária - Equipamentos de segurança (cinto de segurança e capacete): dentre os
Justiça
Federal (BRcasos em que houve a constatação, 34,20% faziam uso e 14,78% não;
Brasil, SIGER, - Principais causas prováveis: dentre os casos em que foram apontadas,
2012 a 2015)
falta de atenção (19,68%), velocidade incompatível (12,33%),
ultrapassagem indevida (8,75%), dormindo (4,37%), desobediência à
sinalização (4,37%) e ingestão de álcool (3,78%);
- Rodovias de maior concentração de mortes no trânsito: BR-153 (2013:
28,63%; 2015: 21,44%), 060 (2013: 14,51%; 2015: 13,32%), 020 (2013:
11,33%; 2015: 13,09%), 070 (2013: 9,15%; 2015: 8,35%) e 040 (2013:
7,75%; 2015: 10,84%); redução significativa de acidentes em rodovias
concessionadas, tais como BR-153 e BR-060;
- Semestre de maior concentração de mortes no trânsito: 2º.
Circunscrição:
Mortos:
Limitações da Fonte:
- Só consideram acidente de trânsito com vítima fatal aquela que falece no
local ou logo depois de socorrida;
- Utilização de formulário físico (em anexo) para a coleta de dados
516 em 2012;
Rodovias
preliminares dos acidentes, antes da digitação no sistema BR-Brasil;
503 em 2013;
Federais no
- Mais da metade dos acidentes com vítima fatal (51,01%) não tiveram
468 em 2014;
Estado de Goiás
constatação de uso de equipamentos de segurança pelo agente
443 em 2015
responsável pelo registro da ocorrência;
- 40,95% dos acidentes com vítima fatal não tiveram causa provável
apontada pelo agente responsável pelo registro da ocorrência.

Fonte: PRF (2016)
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A inclusão da PRF no diagnóstico possibilitou identificar a quantidade de
mortos em acidentes de trânsito nas rodovias federais do território goiano, bem como
que há uma clara tendência de diminuição dos óbitos desde 2012.
Além disso, ratifica as constatações que a SEGPLAN-GO já possuía sobre faixa
etária das vítimas, gênero das vítimas, bem como semestre e dia da semana de maior
concentração de mortes.
Também há a agregação de dados sobre a classificação de danos (monta) dos
veículos envolvidos em acidentes com vítima fatal, os principais tipos de acidentes que
geraram mortes, a utilização ou não de equipamentos de segurança, as principais causas
prováveis e as rodovias de maior concentração de mortes no trânsito.
Figura 25 Quadro-resumo Relatório DENATRAN.
Fonte:

Ministério das
Cidades

Circunscrição:

Departamento
Nacional de
Trânsito
(Relatório que
analisa dados
do SIM/MS
2001 a 2013)

Mortos:
1979 em 2013
(Estado de
Estado de Goiás
Goiás); 508 em
2013 (Goiânia)

Constatações:
- Modal das vítimas fatais: Ocupantes de automóvel (28,65%), motocicleta
(25,37%) e pedestres (15,31%) ocupam, respectivamente, o maior
percentual de mortes decorrentes de acidentes de trânsito no Estado de
Goiás; Ocupantes de motocicleta (33,27%), pedestres (22,24%) e
ocupantes de automóveis (11,22%) são, respectivamente, os
protagonistas dentre as vítimas da violência no trânsito de Goiânia;
- Estado de Goiás (2013): taxa de óbitos por 100.000 habitantes de 30,76
(7ª pior do país); taxa de óbitos por 10.000 veículos de 6,24;
- Goiânia (2013): taxa de óbitos por 100.000 habitantes de 36,45 (6ª pior do
país); taxa de óbitos por 10.000 veículos de 3,51.
Limitações da Fonte:
- Percentual alto de vítimas fatais de acidentes de trânsito que não
possuem modal identificado nos dados do SIM/MS (24,1% em Goiás e
25,2% na capital do Estado).

Fonte: DENATRAN (2015); Relatório com dados do SIM/MS (2001-13)

Já a inclusão de dados do DENATRAN, que foi analisado dados do SIM/MS de
2001 a 2013, ratificou o modal das vítimas fatais e agregou ao diagnóstico a taxa de
óbitos por 10.000 veículos, tanto do Estado de Goiás, como de Goiânia.
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Figura 26 Quadro-resumo CICC - OSP.
Fonte:

Segurança
Pública e
Administração
Penitenciária

Centro
Integrado de
Comando e
Controle Observatório
de Segurança
Pública (RAI,
2016)

Circunscrição:

Mortos:

Estado de Goiás, 691 mortes no
exceto Rodovias
trânsito em
Federais
2015

Constatações:
- 1.083 casos de indiciamento de autores de homicídio culposo no
trânsito em 2015 e 982 casos em 2013;
- 10 municípios concentram 51,66% dos acidentes de trânsito com
vítima fatal; Goiânia: 17,95% (1º lugar); Anápolis: 9,12% (2º lugar);
Aparecida de Goiânia: 7,81% (3º lugar);
- Gráfico resultante de pesquisa no site da SSPAP-GO exibe os
casos de indiciamento de autores de homicídio culposo no
trânsito que, em 2013, somou 982 casos no estado de Goiás e, em
2015, 1.083;
- Dia da semana: maior concentração de sexta até domingo, porém
com predominância do sábado (20,41%).
Limitações da Fonte:
- Considerando que a pesquisa de ocorrências com vítimas fatais
no site da SSPAP-GO exibe um total de 8.611 registros em 2015 e
7.393 em 2013, dado notoriamente incorreto, ainda não é possível
confiar plenamente em dados estatísticos exibidos em pesquisa
cuja fonte é o RAI que tem menos de seis meses de implantação;
- Planilha com dados incompletos;
- Como 691 acidentes de trânsito com vítima fatal em 2015 podem
gerar 1083 indiciamentos de autores de homicídio culposo no
trânsito? Algum dos dados transmitidos pelo OSP está errado.

Fonte: CICC – OSP (2016); RAI (2013-15)

Apesar das sérias limitações do recém-implantado RAI, foi possível confirmar
que dez municípios concentram aproximadamente 50% dos acidentes de trânsito com
vítima fatal.
Figura 27 Quadro-resumo BPMTRAN.
Fonte:

Constatações:
- Dados estatísticos dos seus BOAT, mesmo depois de reiteradas
solicitações, não foram apresentados, prejudicando o
Segurança
Batalhão de
diagnóstico, pois seria importante saber, a partir das mortes no
Pública e
Trânsito da
trânsito urbano quantas são as vítimas que, segundo os dados
Administração
Polícia Militar
do SIM/MS não morrem no local ou logo depois, ou seja, ratificar
Penitenciária
se "SIM/MS = PRF + BPMTRAN + CPR + vítimas que morrem em
hospitais em até 30 dias da data do acidente".
Circunscrição:
Mortos:
Limitações da Fonte:
- Pela análise do processo de registro das ocorrências de acidentes
de trânsito com vítima fatal, os BOAT são elaborados, recolhidos
Estado de Goiás,
e entregues no CICC para digitação no RAI; após, são
exceto Rodovias
arquivados no DETRAN-GO; contudo, os dados do RAI ainda
Federais e
?
não estão confiáveis. Além disso, o BOAT não é digitalizado por
Rodovias
falta de scanner, as causas prováveis não são apontadas e o
Estaduais
croqui dos acidentes não é reproduzido no RAI.

Fonte: Elaboração própria
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O BPMTRAN é ator estratégico para fechamento de um diagnóstico mais
preciso, pois, via de regra, os dados de mortes no trânsito do SIM/MS devem ser
próximos da somatória dos óbitos registrados pela PRF, com os do CPR, com os do
BPMTRAN e, enfim, com os das vítimas que morrem em hospitais em até 30 dias da
data do acidente. É provável que o BPMTRAN não possua os dados dos BOAT
tabulados, haja vista que, mesmo depois de reiteradas solicitações, não tenha se
manifestado.
Figura 28 Quadro-resumo CPR.
Fonte:
-

Comando de
Policiamento
Rodoviário da
Segurança
Polícia Militar Pública e
(Planilha
Administração
elaborada a
Penitenciária partir de dados dos BOATRv,
de 2013 a
agosto de 2015)
-

-

-

Circunscrição:

Mortos:

Rodovias
Estaduais no
Estado de Goiás

400 em 2012;
420 em 2013;
515 em 2014;
475 em 2015

-

Fonte: CPR (2013-15)

-

Constatações:
Faixa etária das vítimas: quase 80% entre 20 e 59 anos; apenas
3,65% menores de 19 anos;
Gênero das vítimas: 79,52% masculino;
Dia da semana de maior concentração de mortes no trânsito:
domingo (24,22%), sábado (21,94%) e sexta-feira (13,68%);
Principais tipos de acidente que geraram mortes: diferentemente
dos acidentes em rodovias federais, as saídas de pista lideram
dentre os tipos de acidentes que mais geraram mortes violentas
no trânsito (31,03% do total). Na sequência, colisões frontais
(27,92%), abalroamentos transversais (11,22%), colisões traseiras
(9,31%) e, em quinto lugar, os atropelamentos (5,97%). Tais tipos
de acidentes responderam por mais de 85% das mortes nas
rodovias estaduais goianas em 2013;
As 10 cidades com maior número de óbitos em rodovias estaduais
concentram 23,63% dos casos, com trecho de Goiânia como o de
maior número de vítimas fatais com 12 casos ou 2,86% do total;
Principais causas prováveis: dentre os casos em que foram
apontadas, falta de atenção (19,68%), velocidade incompatível
(12,33%), ultrapassagem indevida (8,75%), dormindo (4,37%),
desobediência à sinalização (4,37%) e ingestão de álcool (3,78%);
Rodovias de maior concentração de mortes no trânsito: GO-060,
com 39 casos ou 9,31% do total; GO-070, com 30 casos ou 7,16%
do total; GO-080, com 24 casos ou 5,73% do total; GO-010, com 23
casos ou 5,49% do total; GO-164, com 20 casos ou 4,77% do total;
Modal das vítimas fatais: Automóveis (49,24%), Motocicletas
(38,58%); Caminhões (5,08%); Pedestres e Bicicletas, com pouco
mais de 3% de participação cada;
Condutores representaram 66,24% das vítimas fatais dos
acidentes nas rodovias estaduais de Goiás em 2013, enquanto
29,91% eram passageiros e 3,85% pedestres.
Limitações da Fonte:
Só consideram acidente de trânsito com vítima fatal aquela que
falece no local ou logo depois de socorrida;
O RAI ainda não está disponível para preenchimento diretamente
pelos policiais militares que atendem as ocorrências; portanto, os
agentes continuam preenchendo os BOATRv que,
posteriormente, são digitados.
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A análise dos dados do CPR ratificou, mais uma vez, que:
i) 80% das vítimas se encontram entre 20 e 59 anos;
ii) quase 80% são homens;
iii) sábados e domingos são os dias de maior concentração de mortes no trânsito;
iv) saídas de pista e colisões frontais lideram os tipos de acidentes que mais
geram óbitos.
Além disso, agregou ao diagnóstico preliminar as principais causas prováveis,
com destaque à falta de atenção e à velocidade incompatível, como também às rodovias
estaduais de maior concentração de mortes. Automóveis e motocicletas são os modais
com o maior número de vítimas fatais e os condutores representaram mais de 65% dos
mortos. Entre 2012 e 2014 houve aumento do número de mortos e queda em 2015.
Figura 29 Quadro-resumo DICT.
Fonte:

Segurança
Pública e
Administração
Penitenciária

Circunscrição:

Goiânia

DICT, 2015

Mortos:
281 mortes em
266 acidentes
em 2014; 238
mortes em 223
casos em 2015

Fonte: DICT (2013-15)

Constatações:
- Faixa etária dos autores: 34 encontram-se entre 26 e 35 anos,
representando o dobro da próxima faixa identificável, que é a de
36 a 45 anos;
- Faixa etária das vítimas: a mesma faixa se sobressai (56 casos
entre 26 e 35 anos), mas com percentual próximo das demais faixas
identificáveis, especialmente entre 36 a 45 anos e entre 19 a 25
anos;
- Tipo de lesão: a maioria das vítimas, em 2013, morreu
posteriormente (138, contra 105 casos de mortes no local);
- Tipo de vítima dos homicídios culposos no trânsito: em primeiro
lugar ficaram os condutores (178 casos), seguido dos pedestres
em via pública (49) e dos passageiros (30 casos);
- Os automóveis são os protagonistas em termos de autoria, porém
as motocicletas são o tipo de veículo em que se encontravam a
maioria esmagadora das vítimas;
- Pela análise das recognições visuográficas , há como identificar,
ao menos na cidade de Goiânia, as principais causas das mortes
decorrentes de acidentes de trânsito, os pontos de maior
incidência, os principais tipos de acidentes, as condições da via
em que ocorrem as mortes;
- Faixa horária de maior concentração dos acidentes fatais: entre
17:00 e 23:59 h;
- Dia da semana de maior concentração de mortes no trânsito:
sábado, com 53 casos, seguido do domingo e da quarta-feira.
Limitações da Fonte:
- Quanto à idade dos autores, há 40 casos não informados;
- Os dados versam sobre os inquéritos de homicídio culposo no
trânsito, contemplando apenas parte dos acidentes de trânsito
com vítima fatal na cidade de Goiânia.
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A DICT já era uma das principais fontes na análise da SEGPLAN. Portanto,
com base no estudo dos dados fornecidos e das recognições visuográficas acessadas,
somou-se ao diagnóstico preliminar que a faixa etária das vítimas se distribui mais do
que a dos autores (mais concentrada entre 26 e 35 anos); que a maioria das vítimas em
Goiânia no ano de 2013 morreu posteriormente e não no local; que os automóveis são
protagonistas em termos de autoria (58 casos, contra 25 das motocicletas), porém as
motocicletas são o tipo de veículo em que se encontravam a maioria das vítimas (133
casos, contra 39 envolvendo automóveis); que a faixa horária de maior concentração
dos acidentes de trânsito com vítima fatal não se limita às 20 horas, mas se estende até
às 23:59 horas; que, independentemente da perícia técnica, as recognições visuográficas
permitem identificar, ao menos na cidade de Goiânia, as principais causas das mortes
decorrentes de acidentes de trânsito, os pontos de maior incidência, os principais tipos
de acidentes e as condições da via em que ocorrem as mortes.
Apresentados os quadros-resumo e feitas as análises dos dados disponibilizados
pelos atores mapeados, observa-se apenas a seguinte alteração no diagnóstico preliminar
do problema feito pela SEGPLAN-GO (já apresentado na Figura 11): a faixa horária,
em Goiânia, de maior concentração de mortes no trânsito é das 17:00 às 23:59 horas, de
acordo com a DICT, que apresentou dados que permitiram uma visão mais detalhada
dos óbitos no trânsito que ocorrem na capital do estado.
Também foi possível incorporar ao diagnóstico as características das mortes em
rodovias federais, que, embora tenham respondido por quase 25% do total do estado em
2013 (503 das 2023 mortes), se encontram em tendência de queda nos últimos anos,
muito provavelmente em decorrência da expansão das concessões rodoviárias: i)
oriundas, principalmente, de colisões frontais e saídas de pista; ii) causadas, em
especial, por falta de atenção, velocidade incompatível e ultrapassagens indevidas; e iii)
concentradas nas BR-153, 060, 020, 070 e 040.
Ainda passou-se a conhecer a taxa de óbito por 10.000 veículos do Estado de
Goiás (6,24) e de Goiânia (3,51), de acordo com dados do DENATRAN, bem como a
quantidade de mortos no trânsito nas rodovias estaduais goianas no período analisado
pela SEGPLAN-GO (420 das 2013 mortes, ou 20,76%), além de que: i) as rodovias de
maior concentração são as GO-060, 070, 080, 010 e 164; e ii) os condutores
representam 66,24% das vítimas fatais, contra 29,91% de passageiros e 3,85% de
pedestres.
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6

ANÁLISE

COMPORTAMENTAL:

O

BRASILEIRO

AO

VOLANTE
Conforme afirma DaMatta (2010, p. 64):
A imprudência, o descaso, e a mais chocante e irreconhecível incivilidade
brasileira no trânsito decorrem da ausência de uma visão igualitária do
mundo, justamente num espaço inevitavelmente marcado e desenhado pela
igualdade mais absoluta entre seus usuários, como ocorre com as ruas e
avenidas, as estradas e viadutos.

A referência é de um dos maiores intelectuais brasileiros, mas o objeto de sua
análise não é uma prerrogativa exclusiva do cidadão brasileiro. Diversos estudos
internacionais apontam que o comportamento ao trânsito é algo que transforma o ser
social em alguém irreconhecível e, muitas vezes, transtornado em relação ao seu estado
normal.
Um estudo realizado pela London School of Economics em parceria com a
empresa Goodyear, apontou as múltiplas personalidades existentes nas estradas
europeias com base em análises psicológicas e nas diferentes formas de reação das
pessoas quando interagem com outros motoristas na estrada. Dentre as diferentes
personalidades apontadas em grupos focais e entrevistas, sete comportamentos foram
observados com mais frequência:
• O que gosta de ensinar aos demais e espera ser reconhecido pelas orientações
sobre o que é o correto a ser feito;
• O que imagina ser o sabe-tudo e julga todos a todo momento;
• O que necessita constantemente estar à frente dos demais e não aceita ser
ultrapassado;
• O que tenta fazer justiça quando observa algum comportamento que julgue
inadequado e pode inclusive levar a difamações e lesões corporais ao outro
motorista;
• O que consegue racionalizar no trânsito e controlar emoções e instintos;
• O que possui comportamento essencialmente impessoal;
• O que busca evitar qualquer relação e interação com os demais motoristas, seja
ouvindo música seja utilizando outras formas de entreter-se.
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Ainda de acordo com o estudo, seu resultado permite observar que, ao dirigir, o
motorista poderá deparar-se a qualquer momento com uma personalidade e
comportamento distintos, tornando a estrada (objeto do estudo) “um ambiente
desafiador e incerto”. Outros fatores como qualidade das vias, leis rígidas e, inclusive, o
estresse são fatores de risco em potencial para a ocorrência de acidentes no trânsito
(GOODYEAR / LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, 2015).
Adicionalmente, tais comportamentos possuem grande potencial de reagir em
cadeia, ou seja, uma agressão levará a outro comportamento agressivo e, assim, por
diante. Simples gestos de gentileza poderiam evitar muitos dos embates que
presenciamos todos os dias no trânsito cada vez mais caótico nas grandes cidades.
Reconhecer que em cada veículo também existe um outro ser humano já seria uma
grande conquista.
No Brasil, o cenário não é diferente; a combinação é ainda mais explosiva. Devese considerar, sim, a cultura e o fator “jeitinho brasileiro” que contribuem para um
cenário de descaso, desrespeito, irresponsabilidade e, como consequência, mortalidade
no trânsito.
Muito se discute sobre o determinismo da sociedade brasileira em relação à
colonização portuguesa que, diferentemente da espanhola, teve caráter muito mais
exploratório e deixou importantes marcas na forma como o Estado e a sociedade se
relacionam. Em uma breve comparação entre os estudiosos Raymundo Faoro (1975) e
Sergio Buarque de Holanda (1995), a sensação sobre a relação de causa e efeito,
respectivamente de acordo com o seu pensador - o Estado determinante das relações
sociais ou estas determinam a forma da relação com o Estado – nos traz importante
reflexão sobre o porquê o brasileiro mata e morre tanto no trânsito.
Mesmo com as sucessivas melhorias regulatórias descritas a seguir, o condutor
brasileiro (mais tarde falaremos da influência do pedestre brasileiro nos índices de
mortalidade no trânsito), ainda não se convenceu sobre a importância de os dispositivos
legais serem realmente observados de forma a preservar a sua e a vida dos demais
cidadãos:
• 1979 – Regulamentação do uso do cinto de três pontos;
• 1985 – Regulamentação do uso do cinto de segurança;
• 1998 – Entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro;
• 2008 – Lei 11705/08 - Lei Seca.
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Cabe destacar uma interessante passagem que, se não explica, ajuda a explicar, de
certa forma, um apreço do gestor público pela normatização excessiva. Em um dos
trechos do texto de Raymundo Faoro (1975, p. 557), em referência a uma citação de
Joaquim Nabuco: “é uma pura arte de construção no vácuo. A base são teses, e não
fatos; o material, ideias, e não homens; a situação, o mundo e não o país; os habitantes,
as gerações futuras, e não as atuais” (NABUCO, 1949 apud FAORO, 1975, p. 557).
Nesse sentido, observa-se que o legislador (seja ele o próprio poder legislativo ou
o executivo) pouco avalia de modo estratégico o que está para ser legislado, e sim sobre
teses, ideias e pretensões futuras. Tal postura influencia diretamente no comportamento
do cidadão ao perceber, não raras vezes, que algumas leis “pegam” e outras não
“pegam”.
Segundo DaMatta (2010), após análise realizada para estudo encomendado pelo
governo do Estado do Espírito Santo, concluiu que, os brasileiros, dentro de um veículo
se tornam “nazifascistas”.
Sem entrarmos na discussão sobre a origem da comparação, é importante
considerarmos os motivos pelos quais o brasileiro transforma-se do homem cordial ao
ser nazifascista, quando está dentro de seu veículo. Assim, podemos inferir que o
brasileiro, apesar de cordial, é pouco afeito ao cumprimento de ritos, mas vê com
grande apreço o convívio familiar (BUARQUE DE HOLANDA, 1995).
Assim como no estudo europeu, apresenta-se diferentes personalidades no
trânsito, de forma agressiva “admoestamos e damos lições brutais aos que ousam
desobedecer ou desafiar o fato estabelecido de a rua ser dos carros” (DAMATTA, 2010,
p. 8).
Ainda segundo a constatação de DaMatta (2010, p. 8), “o comportamento do
motorista é o grande responsável (...) afinal, constrói o contexto do acidente”.
Percebe-se que o brasileiro, talvez não o único, mas certamente é um dos povos
mais agressivos ao volante, não possui a análise de risco necessária para proteger a sua
vida e a dos demais que o cercam. Essa percepção de risco, presente em outras situações
da vida cotidiana, é fundamental para o comportamento defensivo e preventivo no
trânsito.
Tal cenário fica ainda mais preocupante na medida em que as políticas de
mobilidade urbana são insuficientes ou ineficientes, fazendo com que o transporte
individual seja uma opção cada vez maior por parte do cidadão brasileiro.
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A realidade tem mostrado que o sistema viário, seja urbano ou rodoviário, não
está preparado para a expansão do transporte individual versus o coletivo, agravando
ainda mais o problema e contribuindo para o número de acidentes e mortes no trânsito.
Conforme apontou o arquiteto e urbanista Ricardo Ramos Alves, ainda existe uma
grande “desconexão entre quem planeja a cidade e seus habitantes” e ainda de acordo
com Ramos Alves “(...) boas práticas com atitudes individuais multiplicadas resultam
em bens coletivos gerando um comportamento virtuoso (...) (ALVES, 2016, p. s/p.)”.
Dessa forma, por permitir o aumento descontrolado dos transportes individuais, o
cidadão brasileiro passa a adotar o veículo como reflexo de poder econômico, status e
hierarquia, seguindo a mesma lógica de comportamento em outras dinâmicas sociais,
evidenciando a presença do “jeitinho brasileiro” também ao volante, um retrato fiel do
comportamento nos demais espaços públicos. Não raro, presenciamos situações em que
o motorista do carro caro e grande apresenta comportamento hierárquico superior em
relação aos demais motoristas e pedestres.
Ao resgatarmos a leitura de DaMatta (1990), em que se insiste na instituição
brasileira do “você sabe com quem está falando”, é possível compreender de forma
preliminar o viés hierárquico que possui o brasileiro quando em situação (imaginária)
de superioridade e a “intolerância pelo anonimato”.
Nesse sentido, ao renegar o anônimo, o brasileiro também renega o indivíduo,
sinônimo de “gente sem princípios” que beira o ser animal, e não humano, e que a ele
cabe o estrito cumprimento da lei (DAMATTA, 1990).
Ainda sobre a situação do anonimato no trânsito, inclusive, DaMatta (1990, p.
212) conceitua o “anonimato duplo”, em que as partes envolvidas na situação de
possível conflito são anônimas: “procurar uma ordenação uma classificação (ou uma
hierarquia), numa situação em que o conflito está diretamente relacionado ao fato de
que os dois, chamam direitos iguais”.
Francisco Campos (1978, p. 16), observou a respeito do comportamento no
trânsito que:
[...] há quem sustente que o carro, como o álcool, revela a verdadeira
personalidade; há os que opinam que é uma nova personalidade emergente
que aflora como compensação ou como contraformação reativa fazendo subir
à superfície tendências submersas pela educação ou pelo subemprego.
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Nesse sentido, haveria uma explicação não apenas sociológica, mas também
psicológica sobre os motivos pelos quais o brasileiro transforma-se no trânsito. Ainda
em sua análise, Campos observa que “as tendências comportamentais, por sua vez, são
uma resultante de múltiplos fatores:
a)

estruturais,

tanto

físicos

como

psicológicos,

conscientes

ou

subsconscientes;
b) evolutivos, fruto da educação de e da imitação, dos hábitos adquiridos, da
maturidade;
c) ocasionais, em virtude de doenças, preocupações, intoxicações;
d) as atitudes e valores morais (CAMPOS, 1978, p. 12).

DaMatta (2010) sobre o tema, esclarece que:
[...] pois o que se observa nos comportamentos adotados na rua é que eles
são o exato oposto daquilo que ocorre na casa, quando essas mesmas pessoas
estão junto dos seus amigos, servidores e parentes”. Desta forma, fica
evidente que o brasileiro possui padrões distintos de comportamento da porta
para dentro e outro para fora de casa. As alegrias, frustrações e desejos são
literalmente transportados paras as ruas e estradas, sendo estas “terra de
ninguém” (DAMATTA, 2010, p. 49).

É de se considerar que, eventualmente, uma parte da conduta do brasileiro no
trânsito reproduz a insatisfação em relação aos entes públicos, condições das vias,
sinalização, dentre outros fatores que fazem com que o trânsito seja cada vez mais
violento e mortal.
Entretanto, é insignificante o investimento em novos marcos-regulatórios se a
própria sociedade não possui repertório cultural para o cumprimento de regras e padrões
mínimos de civilidade.
Como lembrado por DaMatta (2010, p. 55), são “séculos de um estilo aristocrático
e escravocrata (...) e de subordinação social”. Ainda assim, muitos creditam essa
responsabilidade ao poder público e à academia, eximindo-se de qualquer obrigação
nesse sentido.
A triste realidade que nos apresenta o sistema de trânsito é de um campo de
guerra, motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres disputam cotidianamente o
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mesmo espaço, sobretudo os pedestres que foram perdendo ao longo do tempo sua
condição essencial para os veículos.
Francisco Campos (1978, p. 18) assinala que:
[...] o carro também exerce sua influência sobre o comportamento. Um carro
potente, de aceleração rápida, capaz de atingir grandes velocidades, incita seu
motorista a correr; um carro defeituoso provoca sua fadiga, obrigando-o a
uma atenção e a uma tensão adicionais, quando não acarreta diretamente o
acidente.

Como analisado por DaMatta (2010, p. 75), nota-se uma hierarquia informal no
trânsito, em que: “na condição de pedestres e ciclistas, percebem-se como situados na
base de uma cadeia hierárquica que tem no topo da casta superior dos motoristas de
carros particulares importados, do ano, seguida de ônibus, caminhões e motocicletas”.
Ainda sobre o tema o curioso é que “esses mesmos pedestres demonstram, na
prática, enquanto membros do sistema, o mesmo descaso pelas normas e sinais”
(DAMATTA, 2010, p. 77).
Nota-se que ainda há muito a se trabalhar sob as perspectivas das autoridades
governamentais, academia, núcleos familiares, dentre outras. Há historicamente muitas
ineficiências que se refletem na conduta do brasileiro no trânsito e, assim como se
comporta em outros ambientes públicos, custará muito investimento em campanhas,
educação e treinamento (informação, formação e reformação), além de fiscalização e
engenharia, para que as normas e regras de trânsito sejam observadas e cumpridas. O
respeito à lei deve ser visto não como um ato de menor importância, mas sim como
proteção à vida.
6.1 ANÁLISE COMPORTAMENTAL: A HONRA
Foi analisado, no capítulo anterior, a herança de comportamento social que data
do período colonial. Costuma-se achar que o veículo automotor dos dias de hoje é um
símbolo de poder e status. Com ele podemos tudo quando saímos de casa. E isso tem
aumentado nossa falta de respeito à legislação de trânsito e a falta de respeito mútuo
como cidadãos.
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Fica claro, a partir dessa constatação, que é necessária a mudança do
comportamento das pessoas desde o momento em que decidem adquirir um carro e sair
dirigindo-o até o destino final.
O livro “The Honor Code. How moral revolutions happen”, Kwame Anthony
Appiah (2010), nos mostra exemplos típicos de mudança de conceitos de
comportamento, baseados na honra do ser humano.
Tais exemplos, comentados a seguir, são fundamentais para que possamos
adaptá-los aos dias atuais e, quem sabe, utilizar alguns formatos apontados para a
mudança do conceito de honra dos goianos e dos brasileiros em geral, no que tange à
conduta responsável de veículos automotores.
Paul Bermam, em artigo publicado para o site Slate.com, revela:
Appiah reminds us that, as late as 1829, the Duke of Wellington, who was
prime minister of Britain, put his life at risk by engaging in an idiotic and
illegal duel with a high-born nonentity known as the Earl of Winchelsea. As
it happened, the duke's bullet went awry, and the earl, having survived, chose
to aim his own pistol harmlessly in the air. But what would have happened to
Britain and its political stability if the prime minister had successfully
murdered his man or had ended up murdered himself? In Wellington's upper
ether of the aristocratic world, gentlemen did not worry about such petty
things.
[…]
Still, dueling came under criticism, and, within a quarter-century, it
disappeared altogether, at least in Britain—felled, as Appiah judges it, by a
single well-aimed argument. This was not an appeal for rational behavior, or
for morality, or law, or Christianity. The fateful argument appealed, instead,
to a revised and improved interpretation of aristocratic honor. The very
definition of a gentleman, in Cardinal Newman's formulation, came to be
"one of who never inflicts pain"—which could only mean someone who
regards dueling as ungentlemanly and even shameful.
[…]
Appiah notices a similar formulation cropping up in the anti-slavery
campaign. Tradesmen and workers in England began to invoke "the honor of
workingmen" as an argument against tolerating slave labor (BERMAM,
2016, s/p.)16”.

16

Appiah nos lembra que, tão tarde quanto 1829, o duque de Wellington, que foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha,
colocou sua vida em risco por se envolver em um duelo idiota e ilegal com o bem-nascido conhecido como o Conde
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Conforme destacado no trecho supra referenciado, o autor cita dois exemplos
importantes de como um código social pode ser alterado: o primeiro enfatiza a mudança
de opinião da sociedade britânica em relação aos duelos realizados com armas de fogo e
o segundo sobre a campanha inglesa contra a escravidão, que invocou a honra dos
trabalhadores assalariados para a sua extinção. Assim já aconteceu no Brasil, quando
campanhas relacionadas ao tabagismo fizeram com que a postura da sociedade
brasileira com relação ao vício do fumo se transformasse.
No caso da violência no trânsito, precisamos refletir como alterar a forma de
pensar da população. E é nesse ponto que as campanhas educativas podem colaborar de
maneira definitiva, pois não existe acidente nas mortes ocorridas no trânsito. Um
cidadão de verdade, honrado, deve respeitar as leis e colaborar para que ninguém morra
pelas ruas do país por conta de um automóvel.
6.2 NUDGE: A CUTUCADA OU O EMPURRÃOZINHO NECESSÁRIO
PARA A MUDANÇA
Para mudar o comportamento das pessoas, é preciso utilizar todos os
instrumentos disponíveis, principalmente em um caso tão grave como a violência no
trânsito. Como já foi dito ao longo do presente trabalho: morte no trânsito não é
acidente.
A economia comportamental é definida como o estudo das influências
cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das
pessoas (ÁVILA; BIANCHI, 2015).

de Winchelsea. Quando isso aconteceu, a bala do duque não funcionou, e o conde, tendo sobrevivido, apontou sua
própria pistola inofensivamente ao ar. Mas o que teria acontecido com a Grã-Bretanha e sua estabilidade política, se o
primeiro-ministro tivesse assassinado com sucesso seu homem ou tivesse sido assassinado? No mundo aristocrático
superior de Wellington, senhores não se preocupam com tais coisas insignificantes.[...] Ainda assim, o duelo foi
criticado, e, dentro de um quarto de século, ele desapareceu por completo, pelo menos na Grã-Bretanha - derrubado,
como Appiah o julga, por um único argumento certeiro. Este não foi um apelo para um comportamento racional, ou
para a moralidade, ou lei, ou o cristianismo. O argumento fatídico apelou, em vez disso, a uma interpretação revista e
melhorada da honra aristocrática. A própria definição de um cavalheiro, na formulação do Cardeal Newman, veio a
ser "um dos que nunca inflige dor" -que só poderia significar que alguém que considera o duelo como não cortês e até
mesmo vergonhoso. [...] Appiah percebe uma formulação semelhante surgindo na campanha anti-escravidão.
Comerciantes e trabalhadores na Inglaterra começou a invocar "a honra de operários" como um argumento contra a
tolerar o trabalho escravo (Bermam, 2016, s / p). ".
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É por meio da experimentação que são elaboradas as teorias sobre as decisões
tomadas pelas pessoas, utilizando-se ferramentas do campo da psicologia, da
neurociência e de outras ciências sociais.
O psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do prêmio Nobel de 2002 em Ciências
Econômicas, reconheceu, através de diversos estudos, dois sistemas no processo de
decisão das pessoas. O primeiro é automatizado, pois opera sem esforços e é o mais
acionado no cotidiano. O segundo requer esforço cognitivo, precisão e mais atenção
para a tomada de decisão, por isso, é considerado mais preguiçoso, e se utiliza das
verdades do primeiro para realizar suas escolhas (citação).
Isso mostra, claramente, que as decisões são baseadas em vieses e na pressão de
diferentes mecanismos psicológicos. Nem sempre é feita a escolha que deveria ser mais
correta ou racional. A emoção tem papel importante no processo decisório, e em sua
maioria ela fornece o impulso para as nossas seleções (Kahneman, 2011).
Nesse sentido, diante das limitações e fragilidades para fazer as melhores
escolhas, surge o conhecimento científico da economia comportamental que recorre aos
processos investigativos do pensamento humano para influenciar a tomada de decisão
das pessoas. Um desses processos, chamado de nudge, é interessante para os objetivos
do presente trabalho.
A palavra nudge, traduzida para o português, significa cutucada. É uma maneira
de chamarmos a atenção de alguém próximo com um "empurrãozinho". Seu principal
objetivo é tornar a vida mais fácil, simples e segura. Um exemplo típico de nudge é o
dispositivo de alerta luminoso no painel de controle, já existente em muitos automóveis,
que indica a falta do afivelamento do cinto de segurança.
A política nacional antitabagismo também é um bom exemplo de nudge. Através
de um plano multifacetado de ações, o costume e o glamour anteriormente ligados ao
ato de fumar foram substituídos pela consciência dos seus efeitos altamente prejudiciais
à saúde.
Portanto, propõem-se, no caso do presente estudo, soluções que utilizem o
recurso processual do nudge, para que se tenha, ao final de um determinado lapso
temporal, mudanças no comportamento dos cidadãos.
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7

CAMPANHAS

PUBLICITÁRIAS/

EDUCATIVAS

SOBRE

ACIDENTES E MORTES NO TRÂNSITO
O termo de referência que serve como fonte para o presente trabalho estabelece
como um dos seus objetivos:
Identificar o papel e o impacto de campanhas de conscientização para
diminuição das mortes no trânsito, respondendo se as campanhas
publicitárias são realmente efetivas e, em caso afirmativo, como medir seus
resultados.
Por fim, apresentar formas de incentivar comportamentos de maneira mais
inteligente. (TERMO DE REFERÊNCIA, 2016, s/p.).

Durante as entrevistas com a equipe do cliente ficou clara a insegurança quanto ao
tema, por não haver, no âmbito daquela unidade, profissionais ligados à área de
marketing e comunicação. Isso suscitou as dúvidas quanto a efetividade de campanhas
publicitárias e também quanto à aferição de seus resultados.
Não há dúvidas quanto a efetividade da publicidade no mundo em que vivemos.
Desde as primeiras décadas do século XX, o marketing e a comunicação mudaram a
forma de pensar e agir do ser humano. Campanhas publicitárias de bens e serviços
invadiram nosso cotidiano, através dos mais variados meios de comunicação, na
tentativa permanente de nos “vender” algo. A atividade publicitária passou a fazer parte
da vida de todas as empresas, seja elas anunciantes, agências, veículos de comunicação
ou fornecedores especializados.
No Brasil, a indústria da comunicação representa, aproximadamente, 1% do PIB
(Produto Interno Bruto), segundo o levantamento do projeto INTERMEIOS, do jornal e
editora Meio & Mensagem, movimentando mais de quarenta bilhões de reais por ano.
(M&M, 2015).
A funcionalidade das campanhas publicitárias na formação de opinião e de
conceitos junto à população brasileira não pode ser desprezada. O mercado publicitário
nacional é reconhecido como um dos mais competentes do mundo, sendo um dos
maiores vencedores do Festival Internacional de Publicidade de Cannes.
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Nessa introdução também é necessário abordar o comportamento do brasileiro em
relação ao trânsito ou ao uso do veículo automotor, nesse caso o carro e a forma de se
relacionar com o mundo “fora dele”.
Carolina Vasconcelos Pitanga, falando sobre o livro “Fé em Deus e pé na tábua”,
de Roberto Damatta, João Gualberto M. Vasconcelos e Ricardo Pandolfi, em
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n.37, p. 399-402, jan/jun/2012,
aponta:
Roberto DaMatta observa como a rua, concebida dentro de um contexto
igualitário, aberto a todos, pode se tornar hierarquizada socialmente e como a
violência e a loucura dos condutores e pedestres tem crescido em decorrência
disso. Levando em conta a dicotomia entre os valores da casa e os da rua, o
livro considera o pressuposto de que, no Brasil, a utilização do carro como
principal instrumento de transporte é seguido por uma série de concepções
ligadas aos modelos aristocrático e individualista (...) (PITANGA, 2012, p.
399 apud DAMATTA, 2010, p. 402).

Com isso, fica claro que as campanhas publicitárias e/ou educativas devem, no
caso das mortes no trânsito, tratar da mudança de comportamento necessária nos
condutores, fazendo com que eles passem a ver a preservação da vida humana e o
respeito mútuo como valores maiores da sua relação com a sociedade.
7.1 FORMATOS DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Para a formatação de campanhas publicitárias é necessário que se tenha em vista o
alcance desejado da informação que será comunicada. Em outras palavras:
(i) Qual o número de pessoas que se deseja atingir;
(ii) Onde elas estão localizadas;
(iii) Quem são elas; e
(iv) Como serão impactadas?
Com as respostas para essas quatro questões, poder-se-á optar por uma campanha
genérica ou por uma campanha específica.
No primeiro caso, o exemplo mais apropriado seria uma campanha sobre
“segurança no trânsito”, em que conceitos gerais pudessem ser mostrados. Já no
segundo caso em tela, mortes no trânsito, a opção por uma campanha específica seria
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mais apropriada, uma vez que os principais pontos causadores dessas mortes poderiam
ser tratados na comunicação.
Sair de um conceito mais abstrato, como “segurança no trânsito” e utilizar um
conceito mais objetivo, como “velocidade mata”, funcionaria muito mais.
Uma vez definido o conceito, bastaria definir o formato quanto ao volume de
inserções publicitárias a ser executado, cobertura geográfica da veiculação publicitária,
veículos de comunicação que seriam utilizados e o público a ser atingido, mais
comumente tratado no jargão publicitário como “target”.
Portanto, no âmbito da Administração Pública, é fundamental que o formato das
eventuais campanhas publicitárias seja pensado de forma completa, com o atendimento
aos quesitos acima descritos.
7.2 PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
Na comunicação, o planejamento é peça indispensável, pois nele ficam
delineadas todas as ações a serem executadas, que podem ir da propaganda
simplesmente dita (veiculação de anúncios) até ações em pontos de venda, passando
pelas chamadas “ativações”, conhecidas como ações isoladas de alto impacto, como por
exemplo, uma apresentação surpresa da Orquestra Sinfônica de São Paulo em uma
estação ferroviária. Todas as ações devem ser previstas no planejamento, com indicação
detalhada do cronograma de implantação e acompanhamento de resultados.
Para que o planejamento possa ser estruturado, o cliente deve contar toda a
história do seu produto em um documento chamado “briefing”. Nele é detalhado o
produto e seu momento mercadológico, com indicações de pesquisas, tanto
quantitativas quanto qualitativas, se houver.
O planejamento da campanha estrutura as ações e tenta apontar seus efeitos em
curto, médio e longo prazo, de acordo com o cronograma estabelecido.
Portanto, é imprescindível para campanhas educativas sobre prevenção de
acidentes e mortes no trânsito um planejamento ao longo do tempo, que trate a questão
de forma permanente, evitando campanhas pontuais e que não estejam dentro de um
sistema educativo perene.
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7.3 ESCOLHA DO PÚBLICO-ALVO
As campanhas publicitárias/educativas relacionadas aos acidentes de trânsito têm
tratado do assunto de forma ampla e geral. São campanhas que tentam falar com a
população como um todo, com a mesma linguagem para o jovem, para o adulto de meia
idade e para os mais idosos, independentemente de gênero.
Já vimos na introdução desta pesquisa, que o maior número de vítimas fatais nos
acidentes de trânsito é de jovens do sexo masculino, na faixa etária dos 20 aos 29 anos,
seguida de perto pela faixa etária dos 30 aos 39 anos e depois pela faixa estaria dos 30
aos 49 anos. Em resumo: mais da metade das mortes no trânsito em Goiás tem como
vítimas os homens dos 20 aos 49 anos.
Fica evidente que a prioridade para a comunicação, nesse caso, é determinar como
público-alvo esses homens, criando uma forma de diálogo direto com eles.
Mudar o atual formato das campanhas educativas quanto ao público-alvo é,
portanto, fundamental para melhorar os resultados.
Uma vez definido o público-alvo, deve ser estudado com profundidade para que
se tenha conhecimento dos seus hábitos, do seu comportamento, da sua forma de pensar
e agir.
Deve-se descobrir o que faz com que tais homens sejam vítimas fatais do trânsito
no Estado de Goiás, além de identificar caminhos para delinear futuras campanhas
educativas.
Na definição do público-alvo não devem ser excluídos os demais atores
envolvidos, como as outras faixas etárias vítimas fatais nos acidentes de trânsito, mas
fica claro que uma vez impactado aquele que responde por mais de 50% do total de
vítimas, é possível alcançar ótimos níveis de redução nas mortes.
Campanhas educativas prioritárias para homens de 20 a 49 anos devem ser o foco
do Governo de Goiás, acompanhadas de outras campanhas para os demais targets.
Muitas empresas privadas utilizam campanhas diversas, com a finalidade de
atingir targets diferentes, tudo depende da definição exata do objetivo a ser atingido.
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7.4 AFERIÇÃO DE RESULTADOS
As campanhas educativas são políticas públicas e, como tal, devem atender aos
quesitos estabelecidos para seu funcionamento.
Como menciona Secchi (2013), o ciclo das políticas públicas é constituído de
fases importantes, uma vez que a avaliação da política pública é parte fundamental.
No caso das campanhas educativas sobre acidentes de trânsito fica claro que elas
já fazem parte da:
(i) agenda pública, são rotineiramente (ii) formuladas, passam pelo (iii) processo
de tomada de decisão pelos gestores públicos, são (iv) implementadas, neste caso
veiculadas, mas não são devidamente (v) avaliadas.
Em suma, as campanhas educativas não têm seus resultados aferidos de forma
objetiva e técnica.
A maneira mais comum e mais utilizada para isso é a confrontação de dados
estatísticos simples. No caso das mortes no trânsito, bastaria verificar se houve alguma
diminuição no índice durante o período de veiculação da campanha e até 45 dias após o
término.
Essa avaliação faz parte do cronograma de atividades que deve aparecer no
planejamento da campanha, como mencionado anteriormente.
É importante lembrar a falta de bibliografia sobre esse assunto. Apesar de
inúmeras campanhas educativas já realizadas por diversos órgãos da Administração
Pública, não existem dados sobre a sua avaliação, ainda que algumas delas tenham sido
ganhadoras de prêmios no mercado publicitário.
No Estado de Goiás, as informações relacionadas às campanhas educativas sobre
acidentes de trânsito estão armazenadas no DETRAN.
Tais informações também deveriam estar na Secretaria de Comunicação Social,
órgão que cuida da comunicação institucional do governo estadual.
7.5 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS NA ÁREA PÚBLICA E A FALTA DE
INDICADORES DE RESULTADO
Conforme

supracitado,

a

falta

de

indicadores

das

campanhas

publicitárias/educativas da Administração Pública em geral é recorrente, e isso não é
fato exclusivo do Estado de Goiás, ocorre em diversos Estados.
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Além disso, também não foram encontrados dados específicos sobre aferição de
resultados de campanhas de publicidade no governo federal.
Parece que a atividade publicitária se tornou mais um elemento do marketing
político do que uma política pública que pode transformar e melhorar a gestão.
Portanto, faz-se necessário que os indicadores de resultados para as campanhas
educativas sejam estruturados já no momento do seu planejamento, fazendo com que
façam parte da campanha como um todo, sem os quais não se poderá considerar
completa a política pública.
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8 RECOMENDAÇÕES
Neste capítulo serão detalhadas individualmente as recomendações, formuladas a
partir dos dados e das informações levantados, considerando a distribuição temporal
entre curto, médio e longo prazos.
8.1 EVENTUAIS SUGESTÕES DE REDIRECIONAMENTO AO
PROGRAMA “TRÂNSITO COM VIDA” (EM VIGOR)
Embora o diagnóstico apresentado tenha considerado dados de atores não
contemplados na análise realizada pela SEGPLAN-GO, chega-se à conclusão de que as
iniciativas que já estão em curso no programa em vigor são muito coerentes e acertadas.
No pilar de inteligência, a iniciativa de reestruturação do RENAEST (Registro
Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito) mostra-se fundamental, pois a busca
por dados estatísticos formulados a partir dos registros de ocorrências para um
diagnóstico mais completo foi o principal desafio encontrado na presente dissertação.
Falta de integração, transparência, atualização foram apenas alguns dos problemas
encontrados.
O órgão responsável por consolidar tal iniciativa é o DETRAN-GO, reunindo
dados do RAI e da PRF, cujos convênios de obtenção de dados já se mostram
adiantados, após reuniões realizadas entre o Executivo Público responsável pelo
programa pela SEGPLAN-GO e os demais atores envolvidos. Os DETRANs do Distrito
Federal, do Rio Grande do Sul e de Rondônia são referências nacionais no tema.
Conforme já apontado anteriormente, a ferramenta de análise de acidentes
denominada DETRAN INSIDE (BUSINESS ANALYTICS), disponível no site do
DETRAN-GO, é excelente e possibilita uma análise crítica bastante abrangente e
assertiva para conferir caráter técnico à elaboração dos planos de ação decorrentes dos
acidentes de trânsito com vítima fatal, basta que seja alimentada com os dados
corretos17.
17

Aqui também são válidos benchmarkings com dois portais paulistas que, juntos, representam
importantes ferramentas de diagnóstico de segurança viária: o Observatório Paulista de Trânsito
(observatório.detran.sp.gov.br) e o Movimento
Paulista de Segurança
no Trânsito
(segurancanotransito.sp.gov.br). Os Boletins Técnicos publicados periodicamente pela Companhia de
Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, também são excelentes referências para análise de
acidentes de trânsito com vítimas fatais e a consequente elaboração de ações corretivas.
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A

efetivação

do

Observatório

de

Mobilidade

e

Saúde

Humana

no

compartilhamento de informações sobre acidentes de trânsito e óbitos deles resultantes
também é iniciativa fundamental, pois a SSPAP-GO, por intermédio do RAI, só trará as
estatísticas dos acidentes de trânsito com vítima fatal no local ou imediatamente após; o
mesmo ocorrerá nos dados da PRF.
Enfim, os dados da saúde, que faz acompanhamento por mais tempo de vítimas
graves, são fundamentais para um melhor diagnóstico.
Adicionalmente, recomenda-se que, além do monitoramento das vítimas fatais, a
SEGPLAN também considere nas análises os acidentes de trânsito com vítimas graves.
Muitas das vezes, tais acidentes acabam tendo mortes ou sequelas permanentes como
consequência e não devem ser desprezados por conta, especialmente, dos impactos
sociais e econômicos que geram, conforme já exposto.
No pilar de prevenção, também se ratificam as ações previstas. Quanto às
intervenções estruturais em pontos críticos que visam melhorar a engenharia em vias
públicas, a principal recomendação recai sobre a importância de expansão das
concessões rodoviárias (curto e médio prazo), visto que as rodovias federais concedidas
apresentaram, na análise dos dados, quedas consideráveis nas mortes no trânsito.
Quanto à melhoria do tempo de resposta aos acidentes de trânsito com vítimas,
aproximando-o dos padrões internacionais estabelecidos pela Organização Mundial da
Saúde, é possível afirmar que a principal ação de contribuição para o alcance do
objetivo já foi tomada ao se criar o CICC, pois os órgãos principais que atuam no
resgate das vítimas estão trabalhando com central de atendimento e despacho de
ocorrências integrada: o Corpo de Bombeiros Militar e o SAMU.
Na reunião de apresentação do Projeto Trânsito com Vida pela SEGPLAN-GO,
foi informado que o tempo médio de resposta, em minutos, nas três cidades com o
maior número de mortes decorrentes de acidente de trânsito (Goiânia, Aparecida de
Goiânia e Anápolis), que juntas respondem por 612 ou 30,2% dos óbitos, segundo
dados de 2013 do DATASUS, eram os especificados na Figura 22:
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Figura 30 Tempo médio de resposta em minutos de resgate.

Fonte: 1ª Seção do Estado-Maior Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (2014)

No entanto, em visita ao Centro Operacional de Bombeiros (COB), que
acompanha o atendimento de ocorrências em tempo real no Estado de Goiás inteiro,
observou-se que o tempo médio de resposta de resgate terrestre estava em doze minutos
e o aéreo em sete minutos, em Goiânia.
Embora o “Blog da Saúde” do Ministério da Saúde, afirme, conforme figura a
seguir, que o SAMU e o Corpo de Bombeiros fazem atendimento de acidentes/traumas,
a regra geral, especialmente na capital, é que o Corpo de Bombeiros Militar atue no
resgate de vítimas de acidentes de trânsito, pois as equipes possuem médico, enfermeiro
e dois bombeiros militares; já o SAMU atua com foco maior em emergências clínicas,
pois as equipes operam, ordinariamente, em duplas, sendo um motorista e um técnico.
No site do SAMU de Goiânia há a observação de que, nos “acidentes/traumas
com vítimas” e “acidentes de trânsito”, o atendimento é posterior ao dos bombeiros,
caso tenham vítimas presas em ferragens e salvamento de vítimas de afogamento,
confirmando o relato do Capitão Fernando.
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Figura 31 Principais diferenças entre as chamadas atendidas pelo SAMU e pelo Corpo
de Bombeiros.

Fonte: Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/570-perguntas-e-respostas/34454-vocesabe-em-quais-casos-deve-chamar-o-samu-ou-corpo-de-bombeiros>. Acesso em: 30 jul. 2016.

Consultando as estatísticas de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, observase que os acidentes de trânsito representaram, em 2015, o maior volume de ocorrências
de resgate (30.949 ou 40,5% do total dos 76.425 resgates). Em 2016, também lidera o
ranking, com 16.584 ocorrências até 25.07.16, 39,12% do total). Vale ainda ressaltar
que as emergências clínicas, também representam um volume considerado de
ocorrências para os bombeiros, ocupando o segundo lugar no ranking: 26.448 ou
34,61% do total em 201518.
Dessa forma, recomenda-se que seja estudada também a possibilidade de adoção
do moto-resgate na prestação da primeira resposta pré-hospitalar às diversas vítimas de
trauma. Além disso, que sejam padronizadas as compras de macas e pranchas utilizadas
18

Disponível em <http://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/resgate1.pdf>. Acesso
em: 30 jul. 2016.
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pelos socorristas do estado, de forma que não se perca muito tempo aguardando nos
pronto-atendimentos dos hospitais a liberação de tais equipamentos para que a viatura
de resgate possa voltar a operar. As macas padronizadas poderão ser trocadas entre as
instituições, garantindo mais velocidade na liberação das viaturas para emprego
operacional.
Já quanto ao pilar de “repressão” do Programa Trânsito Com Vida que, na
realidade, também apresenta iniciativas “preventivas”, a ampliação do programa
“Balada Responsável” na capital e no interior, especialmente nas cidades com o maior
número de ocorrências de mortes no trânsito, mostra-se fundamental, pois se trata de
operação pouco onerosa e muito eficiente nas questões de educação e quebra da
sensação de impunidade que reina no trânsito brasileiro.
Aumentar a fiscalização policial nas regiões limítrofes e divisas dos municípios,
também, é uma iniciativa condizente, especialmente pela existência de Batalhão da
Polícia Militar especializado, uma vez que são os locais em que acontecem grande
número de acidentes com vítimas.
Quanto à iniciativa “negociar com os órgãos responsáveis o aumento da
fiscalização nas rodovias estaduais e federais”, recomenda-se que se estude a
possibilidade de adoção de um programa de bonificação por resultados - médio prazo,
pois, via de regra, demanda processo legislativo - que inclua pagamento extraordinário
por resultados e produtividade, ou seja, indicadores finalísticos (óbitos decorrentes de
acidentes de trânsito) e indicadores operacionais (autuações por infrações que mais
geram vítimas fatais no trânsito: excesso de velocidade, ultrapassagem em local
proibido, embriaguez ao volante etc.).
O sistema de blitz nas áreas urbanas sujeitas a um maior número de acidentes,
última das iniciativas do programa em vigor, também poderia ser incluída num eventual
programa de bonificação por resultados, como fez o Governo de Minas Gerais.
O Estado de São Paulo, como benchmarking, possui programa de bonificação por
resultados para policiais que trabalham na Secretaria de Segurança Pública e instituições
subordinadas que, incentivando a meritocracia e a gestão com foco em resultados
conseguiu reduzir significativamente os principais indicadores criminais no ano de
2015, tornando-se, por exemplo, o Estado com a menor taxa de homicídios dolosos do
Brasil.
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8.2 NÚCLEO ESTADUAL DE JUSTIÇA DE TRÂNSITO
Um dos pontos mais sensíveis na diminuição das mortes do trânsito é o
comportamento dos condutores, que se julgam, na maioria dos casos, acima da lei e
tendem a demonstrar despreocupação com uma eventual punição. Em outras palavras:
existe uma sensação generalizada de impunidade.
A legislação atual é menos rígida do que deveria, uma vez que não estabelece
punições severas para quem causa mortes ao conduzir veículos. É importante lembrar
que não existe “acidente” no trânsito, ainda mais nos episódios em que acontecem os
óbitos.
De acordo com o levantamento realizado, as mortes ocorridas no trânsito em Goiás
estão vinculadas à imprudência, à imperícia, à alta velocidade motivada por elas ou pela
ingestão de bebidas alcóolicas, ou ainda ao uso do telefone móvel, entre outras causas
menos relevantes. Diante desses fatos, faz-se necessário diminuir a sensação de
impunidade existente entre os motoristas goianos.
O governo estadual já possui uma boa atividade nesse campo, representada pela
atuação eficaz da DICT (Delegacia Especializada em Investigação de Crimes no
Trânsito), cujas entrevistas completas podem ser lidas nos anexos do presente trabalho.
A delegacia tem auferido excelentes resultados e já tem um bom trânsito com o poder
judiciário, com o qual tem mantido estreito relacionamento para a condução de
processos referentes a crimes no trânsito.
Portanto, o caminho para a estruturação de um NÚCLEO DE JUSTIÇA DO
TRÂNSITO já está iniciado. A ideia é que tal núcleo seja formado em um único local
por células de todo o aparato necessário para a investigação científico-criminal,
inquérito e correspondente processo judicial, dando celeridade e assertividade ao
levantamento dos fatos e a consequente punição.
Inicialmente, em curto prazo, seria necessário acomodar num mesmo prédio a DICT
(Delegacia Especializada em Investigação de Crimes no Trânsito), uma Vara Criminal e
uma célula do Instituto de Criminalística, considerados os três órgãos mais importantes
no ciclo citado, de investigação e apuração dos fatos e seu correspondente processo
judicial.
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No caso de Goiânia, como já demonstrado, aconteceram, em média, nos últimos três
anos, mais de 200 óbitos no trânsito, cuja investigação direta ficou sob responsabilidade
da DICT.
A formação do NUJUSTRAN (Núcleo de Justiça no Trânsito) deve levar em
consideração as características geográficas de ocorrências das mortes no trânsito,
procurando atender aos municípios ou regiões administrativas onde elas acontecem.
Portanto, será necessário mais de uma unidade do NUJUSTRAN. A primeira, que
pode ser montada de imediato, deve ser em Goiânia, com o fortalecimento da estrutura
física e de pessoal da atual DICT, e com a elaboração de um termo de convênio ou
outro instrumento jurídico cabível com o poder judiciário e com o Instituto de
Criminalística do Estado.
Além disso, seria importante estruturar outras unidades do NUJUSTRAN em Goiás,
sempre de acordo com os índices apontados anteriormente neste trabalho, considerando
municípios ou macrorregiões.
A região metropolitana da capital merece, assim como Goiânia, uma unidade de
imediato, tendo em vista os índices de mortalidade no trânsito em Aparecida de
Goiânia, por exemplo.
Os três órgãos, funcionando em conjunto no NUJUSTRAN, diminuiriam fortemente
a sensação de impunidade tão presente na mente dos condutores. O custo adicional de
implementação é praticamente nulo, pois se trata de uma reestruturação administrativa
de órgãos já existentes.
8.3 APLICATIVO INTEGRADO AO WAZE PARA INCENTIVAR A
DIREÇÃO CAUTELOSA - #somostodosvidanotrânsito
Utilizar novas tecnologias na gestão pública deve ser preocupação constante dos
administradores públicos. A busca por processos com mais aderência junto à população
é fundamental para o sucesso de políticas públicas voltadas para a mudança de
comportamento.
No caso em tela, que é a diminuição das mortes no trânsito, fica evidente a
necessidade da mudança do comportamento dos condutores e da população em geral
com relação à forma de conduzir os veículos e à forma de enxergar os “acidentes”.
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Voltamos a dizer que não existe acidente de trânsito; matar alguém em via pública é
crime, pois o óbito deriva, quase sempre, de conduta irregular do motorista.
Para ajudar na mudança de comportamento dos condutores, principalmente junto
a sua camada mais jovem, de até 39 anos – nessa faixa etária, morrem mais de 800
cidadãos por ano em Goiás, que representa mais de 40% do total anual – sugerimos o
desenvolvimento de um aplicativo móvel para as plataformas existentes no mercado,
prioritariamente Android e IOS, com a seguinte configuração sistêmica: tratar-se-á de
um jogo, em que o usuário deverá se conectar toda vez que iniciar uma condução,
exatamente como se faz com outros aplicativos veiculares atendidos por
georreferenciamento, como o Waze.
A partir da conexão, o condutor terá como objetivo atingir a maior pontuação
possível, devendo chegar ao seu destino sem nenhuma alteração de conduta. Isso poderá
ser aferido de acordo com o tempo para o deslocamento ou outras “marcações” a serem
definidas no desenvolvimento da plataforma.
Exemplo de “marcações” que podem fazer parte do APP são os “RADARES
EDUCATIVOS”. Esses equipamentos serviriam para mandar um lembrete para os
condutores e seus familiares sobre o não cumprimento de uma determinada regra pelo
condutor. O próprio condutor receberia um “auto de infração” não punitivo, e sua
família também receberia um, contando o ocorrido e pedindo para que todos
lembrassem o condutor “autuado” sobre a importância de não repetir o erro cometido ao
dirigir. Envolver a família, principalmente filhos e pais, ajudará na mudança do conceito
de honra e mérito ao dirigir, como também na conscientização de todos e no respeito às
regras de cidadania dentro e fora de um veículo.
Para incentivar a aderência ao “app-jogo”, o governo deverá premiar pelo menos
dez motoristas todo mês com valores equivalentes a pelo menos 50% do IPVA médio
do estado.
A forma de fazer tal premiação fica a critério do governo estadual, que pode ser
por renúncia fiscal ou simplesmente um prêmio em dinheiro. Exemplo de campanhas
desse nível, em que houve adesão e mudança de comportamento é o programa da
NOTA FISCAL PAULISTA, em que o consumidor é convidado a colocar o seu CPF
em todas as suas compras. Ao final de um determinado período ele recebe a devolução
parte do valor das suas compras e também concorre, periodicamente, a sorteio de
prêmios.
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No caso do APP (#somostodosvidanotrânsito), poderemos premiar por sorteio,
dez motoristas entre todos aqueles que atingiram uma determinada pontuação de acordo
com a quantidade de quilômetros rodados durante o mês, por exemplo.
O desenvolvimento de um aplicativo como esse é relativamente simples e de baixo
custo (aproximadamente R$ 180 mil), e existem empresas muito interessadas em
participar de um programa como esse, inclusive a própria Google, proprietária do Waze.
8.4 CAMPANHAS EDUCATIVAS COM PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
Foi visto neste trabalho, que as campanhas educativas feitas até aqui pelo
DETRAN-GO são genéricas, ou seja, não atingem um público-alvo específico, de
acordo com as mortes no trânsito goiano.
Além disso, não existem indicadores dos resultados das campanhas realizadas, ainda
que sejam difíceis de serem estabelecidos, dependendo do tipo de foco da campanha
veiculada.
Diante disso, sugere-se fortemente a formulação de um cronograma de campanhas
educativas, pensadas e formatadas de acordo com a necessidade de comunicação que o
tema merece, ou seja, campanhas que falem diretamente com os causadores e eventuais
vítimas da violência no trânsito.
Os homens jovens de até 29 anos, e depois, até os 39 anos, representam uma boa
parte das mortes no trânsito. Então, deve-se tentar mudar o comportamento deles com
campanhas diretamente desenvolvidas para esse público-alvo.
Para que seja possível aferir resultados e montar indicadores de resultados, devemos
repetir a prática das empresas privadas quando usam a publicidade como instrumento de
marketing e vendas.
Considerando o período de veiculação, devemos acompanhar o número de mortes
no trânsito durante a veiculação da campanha e até 90 dias depois do término da
veiculação.
Outro ponto importante na preparação de campanhas educativas é a escolha dos
meios de comunicação a serem utilizados. Para cada público-alvo existem horários e
programas específicos na TV, assim como no rádio, na mídia impressa e na mídia out-
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of-home. A agência escolhida para criar tais campanhas deve receber o briefing
detalhado.
Exemplos de campanhas de sucesso podem ser vistos no site inglês
(http://think.direct.gov.uk/), país que obteve êxito na diminuição das mortes no trânsito,
com posicionamento focado em comportamentos que geram tais mortes.
Com o acompanhamento dos resultados das campanhas educativas, todas poderão
resultar em mudança do comportamento ao longo do tempo e, consequentemente, na
diminuição das mortes no trânsito.
De imediato, não seria necessário alocação de recursos financeiros suplementares,
pois o Estado já custeia algumas campanhas que são promovidas pelo DETRAN-GO
periodicamente.
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CONCLUSÃO
Uma vez alinhado o Termo de Referência com o gestor público responsável pela
coordenação do Programa Trânsito com Vida, no âmbito do Programa Goiás Mais
Competitivo, deu-se início ao processo de análise de estatísticas e material disponíveis
sobre os acidentes fatais de trânsito, de forma a que se apresentasse, ao final da presente
análise, diversas recomendações.
Conforme apresentado, os objetivos específicos alinhados foram atingidos
através das recomendações em torno:
 das principais causas de acidentes de trânsito com vítimas fatais e apontar
quais ações deverão ser prioritárias para buscar sua redução;
 de possíveis ajustes e adaptações no Programa Trânsito com Vida em seus
conteúdos, ou ainda propor a criação de novos pilares e conteúdos;
 do papel e do impacto de campanhas de conscientização para tal objetivo,
respondendo se as campanhas publicitárias são realmente efetivas e, em caso afirmativo,
como medir seus resultados; e
 de formas de incentivar comportamentos de maneira mais inteligente.
No decorrer do levantamento dos dados, do contato com referenciais nacionais e
internacionais e, principalmente, das entrevistas com os principais atores responsáveis
direta ou indiretamente pelo monitoramento, prevenção e mitigação do número de
fatalidades no trânsito, processo descrito no Capítulo 3, observou-se que o Estado de
Goiás – assim como outros diversos Estados da Federação – possui todas as condições
de trabalhar com os recursos físicos, humanos e financeiros já existentes para atingir o
objetivo de reduzir em 20% os acidentes fatais de trânsito.
As melhores práticas nacionais e internacionais mostram, conforme apresentado
no Capítulo 2, que há um leque variado de ações que os agentes públicos de trânsito,
condutores e pedestres, dentre outros partícipes desse grande sistema viário, podem
implementar, mas que o sucesso está diretamente ligado à excelência na execução
dessas ações e em como medi-las, bem como na integração de todos em torno de um
trânsito mais seguro.
No Capítulo 4, além de identificar e avaliar individualmente os principais atores
envolvidos na agenda de reduzir as mortes no trânsito em Goiás, foram analisados os
principais pontos do Programa Trânsito com Vida, um dos objetivos específicos deste
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trabalho. O diagnóstico das principais causas dos acidentes fatais, descrito
especificamente por cada ator analisado, foi o foco do conteúdo apresentado no
Capítulo 5, em que foi possível referendar as diversas fontes disponíveis que relacionam
as mortes no trânsito ao jovem, do sexo masculino, entre 19 e 39 anos como o que mais
mata ao volante, sendo as causas principalmente atribuídas ao fator humano de
imprudência e imperícia. Vale ressaltar que, no caso das rodovias estaduais, um outro
fator adicional contribui para o aumento dos indicadores de acidentes fatais: rodovias
com pistas simples que permitem um grande número de colisões frontais.
Adicionalmente, buscou-se analisar em que ponto a cultura e o comportamento
do cidadão brasileiro moldam e contribuem para uma condução perigosa, imprudente e
irresponsável, como observado no Capítulo 6. Nota-se, inclusive segundo a literatura
pesquisada, que o brasileiro carrega muito de sua personalidade no âmbito doméstico
para o trânsito. Pequenas porções de poder que transformam o homem cordial em um
assassino ou vítima de assassinato no trânsito. Ainda sobre a questão comportamental,
apresentou-se a importância das campanhas educativas de trânsito e, quando
estruturadas corretamente, como podem ser um instrumento fundamental para a
conscientização do público-alvo, assim como demonstrado no Capítulo 7.
Nesse sentido, se por um lado, além da carência de dados estatísticos confiáveis
e coordenação entre as autoridades nacionais e subnacionais, o Estado de Goiás ainda
necessita investir melhor em estratégias de comunicação e engajamento, seja por meio
de campanhas educativas ou de melhores políticas e ações que considerem efetivamente
o público-alvo mais relevante, conforme apontaram os dados levantados.
Conforme apontado neste trabalho, apesar de o trânsito causar anualmente mais
mortes do que a violência armada, ainda existe a percepção de que essas fatalidades são
meras ocorrências do destino, acidentes, acasos. Triste retrato de um cenário quase que
de guerra.
Nota-se que no Brasil, de forma geral, têm sido adotadas boas práticas nas três
esferas: federal, estadual e municipal. Entretanto, pouco se avançou na coordenação das
agendas governamentais, acadêmicas e sociais em torno do tema. Percebe-se um
emaranhado de iniciativas, regulamentos e intervenientes que acabam por, muitas vezes,
duplicar esforços e desperdiçar recursos humanos e financeiros.
As diferentes hierarquias e ingerências sobre o tema tornam o Brasil menos
eficiente em relação às propostas e projetos de segurança viária, muito embora, a passos
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lentos, esteja sendo adotado boa parte da agenda da Organização das Nações Unidas
para os anos de 2011 a 2020, a Década de Ações pela Segurança Viária.
A realidade observada no Estado de Goiás não é diferente do cenário
mencionado. Há disponibilidade de recursos e vontade em executar as ações necessárias
para a redução nas mortes no trânsito. Porém, os gestores públicos carecem de
metodologia, processos e métricas que confiram às iniciativas, muitas vezes individuais,
característica de política pública e, assim, possam efetivamente contribuir para atingir as
metas desejadas, dentro do prazo almejado.
Conforme apresentado no Capítulo 8, das Recomendações, há muito a ser
aproveitado das políticas públicas correntes, a exemplo do excelente Programa Trânsito
Com Vida. Entretanto, percebe-se que outras medidas adicionais se fazem necessárias
desde a criação de novos institutos, como o Núcleo Estadual de Justiça de Trânsito, e da
retomada de iniciativas adormecidas como as campanhas educativas de trânsito.
De maneira geral, as recomendações apresentadas procuraram mostrar
alternativas óbvias e inovadoras, mas que oferecessem condições ao gestor público
julgar e avaliar quais iniciativas atenderiam suas necessidades em curto, médio e longo
prazos. Espera-se com este material, contribuir para o cumprimento não apenas da meta
de redução dos acidentes fatais até 2018, mas, também, para a criação de um círculo
virtuoso em que seja observado o ciclo de políticas públicas desde a formulação de uma
agenda, sua implementação e, principalmente, avaliação.
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ANEXO A – Formulário de Coleta de Dados de Ocorrência de
Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal para posterior
elaboração do BAT no sistema BrBrasil (frente e verso)
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ANEXO B – Boletim de Ocorrência e Acidente de Trânsito (BOAT) do
Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Goiás (BPMTRAN-PMGO)
(Folha 1 de 4)
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(Folha 2 de 4)
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(Folha 3 de 4)
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(Folha 4 de 4)
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ANEXO C – Relatório de Avarias para Classificação de Danos em
Automóveis
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ANEXO D – Relatório de Avarias para Classificação de Danos em
Motocicletas
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ANEXO E – Boletim de Ocorrência e Acidente de Trânsito em
Rodovia (BOATRv) do Comando de Policiamento Rodoviário da
Polícia Militar de Goiás (CPR-PMGO)
(Folha 1 de 4)
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(Folha 2 de 4)
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(Folha 3 de 4)
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(Folha 4 de 4)
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ANEXO F – Termo de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
REDUÇÃO DE ÓBITOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
O governo de Goiás desenvolveu um programa chamado “Goiás Competitivo”,
comandado pela Secretaria de Planejamento do estado, através de uma área denominada
“Central de Resultados” que responde diretamente para o Superintendente Central de
Planejamento da Secretaria.
O programa estabelece algumas metas que foram selecionadas de forma a
permitir o acompanhamento de ações que visem a melhoria da posição do estado de
Goiás no ranking nacional até o final do mandato do atual governador em 2018.
Dentro destas metas escolhidas, está a diminuição do número de óbitos
resultantes de acidentes de trânsito. Para a execução das ações pertinentes ao programa,
foi designado um executivo público, neste caso, o gestor governamental sr.
Rhaynneman Rogério Macêdo.
O programa está em desenvolvimento e recebeu o nome de “Trânsito com
Vida”, dividido em três pilares: inteligência, prevenção e repressão.
No pilar de inteligência, estão previstas iniciativas tais como: (i) reestruturação
do RENAEST (Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito), conforme
previsto no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97, art. 19, X e art. 22, IX), na
Resolução CONTRAN n° 208/06, bem como na Portaria DENATRAN nº 82/06), (ii)
convênios de obtenção de dados assinados a serem definidos e (iii) OMSH –
Observatório de Mobilidade e Saúde Humana – que seja efetivo no compartilhamento
de informações sobre acidentes de trânsito e óbitos deles resultantes.
No pilar de prevenção, as ações previstas são: (i) intervenção estrutural em
pontos críticos que visa melhorar a engenharia em vias públicas e (ii) melhorar o tempo
de resposta aos acidentes de trânsito com vítimas, aproximando-o dos padrões
internacionais estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde).
No pilar de repressão, (i) ampliação do programa “Balada Responsável” que tem
por principal objetivo fiscalizar, coibir e também orientar motoristas sobre a ingestão de
álcool e drogas durante as baladas; (ii) aumentar a fiscalização policial nas regiões
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limítrofes e divisas dos municípios, uma vez que são os locais em que acontecem um
grande número de acidentes com vítimas; (iii) ampliar o programa “Balada
Responsável” para outros municípios goianos onde a taxa de acidentes seja
representativa, como por exemplo Anápolis e Aparecida de Goiânia; (iv) negociar com
os órgãos responsáveis o aumento da fiscalização nas rodovias estaduais e federais; e
(v) ampliar o sistema de blitz nas áreas urbanas sujeitas a um maior número de
acidentes.
De forma a direcionar o trabalho de pesquisa da equipe da FGV e, com o
objetivo de encontrar outras soluções para o Programa Trânsito com Vida, diminuindo o
número de óbitos dos acidentes de trânsito no estado, apresentamos a seguir algumas
informações sobre a realidade dos últimos anos, bem como quais os desafios propostos.
Goiás possui a 6ª maior taxa de óbitos em acidente de trânsito/100 mil hab do
país, segundo dados do DATASUS no ano de 2013. A taxa de 31,4 é proporcionalmente
50% maior que a média nacional o que em números absolutos representou 2.023
pessoas mortas vítimas de acidentes de trânsito naquele ano.
Com base nesse cenário, e considerando que acidentes de trânsito ocorrem por
diversas causas, as quais envolvem, sobretudo, as condições do veículo (falta de
manutenção, falhas mecânicas/elétricas), as condições da via (falta iluminação,
sinalização, estruturas inadequadas, obstruídas) ou as condições do condutor
(desatenção, falta de habilidade, embriaguez), colocamos os seguintes desafios:
1. Identificar as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas fatais e
apontar quais ações deverão ser prioritárias para buscar a sua redução;
2. Levando-se em conta os três pilares do Programa “Trânsito com Vida” acima
já definidos, avaliar possíveis ajustes e adaptações em seus conteúdos, ou
ainda propor a criação de novos pilares e conteúdos;
3. Identificar o papel e o impacto de campanhas de conscientização para tal
objetivo, respondendo se as campanhas publicitárias são realmente efetivas
e, em caso afirmativo, como medir seus resultados. Por fim, apresentar
formas de incentivar comportamentos de maneira mais inteligente?
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ANEXO G – Transcrição das entrevistas
As entrevistas abaixo registradas foram realizadas em Goiânia/GO, entre os dias
18/07/2016 à 20/07/2016. As entrevistas não foram gravadas e/ou filmadas.
1) MAJOR BORBA - OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(18/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Major Geyson Borba
2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
5. Função: Gerente Do Observatório - SSP
6. Há quanto tempo está na função: N/A
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais: Goiás Mais Competitivo
- Trânsito Com Vida
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,
processos, etc.:
**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o

número de mortes no trânsito é elevado?
R: Mapa de calor, manchas criminais - 2011 criada gerência de análise de
informação que, após auditoria, foi criado observatório.
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins

indicam a causa provável dos acidentes:
R: Causa provável, só pode ser extraída pelo BOAT, só há a informação que foi
prestada no boletim.
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar

qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
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R: Registrado pela delegacia especializada de trânsito e batalhão. Além da PRF que
não entra aqui.
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes

fatais de trânsito:
R: Seria a da sec. seg. pública e não cid 10 do datasus: “achômetro”, classificação
feita por estagiários. svo --> categoriza de forma errada.
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:

R: Imprudência (velocidade e bebida alcoólica + motociclista) site --> estatística -->
clique pata todas as ocorrências de acidente de trânsito com vítima fatal.
7.

que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:
R:
 Campanha é primordial para educar
 Penalidade para este tipo de crime não existe, quase tudo é culposo. não fica
preso.
 Endurecer a punição via mudança de lei federal
 Sinalização melhor
 Tempo de resposta de atendimento da vítima
OUTROS:
●

Pacto federativo com outros estados

●

Juizado móvel - van - Detran: núcleo de justiça móvel de trânsito.

●

PSI - RAI – BOAT

2) GUSTAVO ADORNO - SEGPLAN
(18/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Gustavo de Pina Dias Adorno
2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
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5. Função: Superintendente Central de Planejamento - Segplan
6. Há quanto tempo está na função: Desde Nov/2011
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais: Goiás Mais Competitivo
- Trânsito Com Vida
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:
R: Deixar legado para a sociedade. Trabalhou desde a concepção e início do
Programa Goiás Mais Competitivo. Otimizar tempo e trabalhar com custos que
sejam viáveis para o estado.
8. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,

processos, etc.:
R: Realidade de trabalhar com recursos que já existem. Melhor direcionamento dos
recursos com base em indicadores reais. Detran é responsável pelo desafio. Impacto
de

tempo

de

resgate.

Coordenação

polícia/bombeiro/Agetop/governador.

Governador é o grande patrocinador da ação e que cobrar as ações nas reuniões de
governança.
**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o
número de mortes no trânsito é elevado?
R: Se não tem, existe a demanda pelo mapa de calor. Ideia de colocar as
coordenadas nos boletins/ocorrências.
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins
indicam a causa provável dos acidentes: N/A
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar
qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes
fatais de trânsito:
R: RAI = fonte mais atualizada e adequada. Ajudará muito na guarda de
informações.
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
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6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:
R: Imprudência: Maior Número De Motociclistas + Velocidade
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:
R: Controlar velocidade dos motociclistas e mais efetividade na punição e nas penas
pecuniárias. Só o educativo não funciona.
OUTROS:
●

Justiça móvel de trânsito - iniciativa do tribunal de justiça para julgar processos
e mitigar processo de trabalho da justiça.

●

Complexidade em envolver judiciário e ministério público

●

Não tem bonificação por resultado

3) DRA CAROLINE - DELEGACIA DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE
TRÂNSITO (DICT)
(18/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Dra. Caroline Paim Diaz / Dra. Nilda (20/07)
2. Sexo: Feminino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
5. Função: Delegada de Polícia
6. Há quanto tempo está na função: 6 anos - Fev/2012
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,
processos, etc.:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado

**Questões Específicas**
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1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o
número de mortes no trânsito é elevado?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins
indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar
qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes
fatais de trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:
R: Imprudência (“vou fazer um gato aqui”), embriaguez e motocicleta.
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:
R: Fiscalização (Detran e Polícias PM/PRF), alteração do CTB (“o código é uma
mãe” / hom. culposo - 4 anos; preso não fica, paga cesta básica), melhoria de
sinalização (“tem árvore na frente de sinaleiro”), justiça terapêutica.
OUTROS:
●

Aprox. 120 mortes no trânsito em 2016 em Goiânia até agora

●

DICT - voltou em 2004, atuação em Goiânia, desde 2012 com plantão 24/7.

●

PC - não tem ação de prevenção porém há cartilha distribuída em bares por
policiais.

●

Balada responsável - muito eficiente

●

Demanda reprimida de mais de 1500 inquéritos em 2012, quando a DICT
passou a ter plantão 24/7. hoje é de zero.

●

Atuação: acidente de trânsito com vítimas graves e fatais

●

Tempo resposta: aprox 20 min

●

Acionamento pelo COPOM/COB

●

5 equipes de 2 pessoas / 6 plantões (8h-8h) por mês.

●

Planilha: recognição visuográfica - local do acidente com vítima grave/fatal)
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●

Em goiás, a justiça tem mantido prisões por homicídio doloso.

●

Mudança em nov. - hom culposo qualificado por embriaguez porém não excluiu
o dolo eventual do ordenamento jurídico.

●

16/04 2016 -> bafômetro 1,4 / avenida a 135 km/h, autor está preso até hoje
(18/07) por garantia da ordem pública é o que alega o juiz que o mantém preso.

●

Portanto, as delegacias acertaram com o judiciário para manter doloso.

●

Plantão (vantagens) - reprodução simulada a menos, a família não se preocupa
com questões de ordem burocrática

●

Em Goiânia - IML (morte violenta, decorrente de acidente de trânsito), laudo
cadavérico do IML, SVO só dá relatório.

●

Nos inquéritos só há laudo do IML, não há SVO.

●

A PM do lado da PC

●

O plantão é hora extra remunerada, embora não seja totalmente remunerado (dos
6 plantões, só recebem 3)

●

Há varas especializadas (hom. dolosos: 1a e 2a varas / hom. culposos: 12a vara)
- já há um núcleo de justiça em termos de parceria

●

Cartório central: sistema do cartório: Access

●

Art. 302 - acidente com vítima fatal

●

Laudos do IML que chegam hoje são de 2007.

●

DICT é chamada pela PM quando há óbito no local do acidente

●

Excesso de velocidade, conversão indevida, motociclista fura rotatória, não para
no pare e no farol olha o semáforo do outro e não o dele

●

Educação de trânsito

●

Fiscalização: ideal um 1 guarda/mil habit. --> hoje são 324 agentes, sendo que
250 atuam na fiscalização para 1milhão300mil habit.

●

12a vara criminal - Dra Maria Umbelina - juíza do trânsito

●

Grande quantidade de inquéritos e o laudo não chega.

●

A delegada relata o fato e aguarda o laudo mas encaminha o relatório ao juiz

●

Quando falece no hospital pressupõe que a perícia não foi no local do acidente.
Daí tem a reprodução simulada mediante ofício do delegado ao juiz para pedir
via ordem judicial ao inst. criminal.

●

DICT só vai nos acidentes fatais e gravíssimos

139

●

Embriaguez no trânsito pode ser comparada a cultura antiga do cigarro e cinto
de segurança.

●

Morte - aciona PM e bombeiro e DICT analisa e remete para a vara do trânsito e
o juiz passa para o ministério público oferecer a denúncia, devolvendo para a
juíza que pode ser para diligência complementar para incluir pontos no relatório.

●

Média de 700-800 inquéritos/ano.

4) RHAYNEMANN - SEGPLAN
(19/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Rhaynemann
2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4.

Formação: Graduado Em Matemática E Ciências Da Computação

5. Função: Executivo Público - Gestor De Tecnologia Da Informação
6. Há quanto tempo está na função: 10 meses
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:
R: Impacta diretamente e é chave, fundamental
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,
processos, etc.:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o

número de mortes no trânsito é elevado?
R: Sim, estão trabalhando mas ainda não tem. Quem pode fazer é o observatório de
mobilidade e saúde humana e com o DETRAN trabalhar os dados agrupados em
acidentes rodoviários e urbanos.
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- sistema inf. de mortos + dados DETRAN = dados oficiais.
- melhorar sistema de estatística para repassar para a polícia técnica
- DETRAN tem obrigação federal de registro de acidentes e sinalização e
engenharia mas distribui responsabilidade para SMTS locais e não volta para
fiscalizar.
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins

indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar

qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Sim
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes

fatais de trânsito:
R: DATASUS, 32,8 óbitos por 100 mil habitantes em 2103. Diferença de 20% nos
dados. Município informa o estado. Os laudos do IML nem todos saem com cid.
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:

R: Velocidade é o fator preponderante
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:

R: Curto prazo - fiscalização móvel e punição (tomar a carteira), aplicar a lei com
mais rigor. Longo prazo – conscientização, educação.
5) DR. CESAR - INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
(19/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Cesar Augustus Adorno Ferreira Lima
2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
5. Função: Superintendente Interino do Instituto de Criminalística
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6. Há quanto tempo está na função: N/A
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais: R: Não foi feita esta
pergunta ao entrevistado
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise: R: Não foi feita esta
pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,
processos, etc.: R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado

**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o

número de mortes no trânsito é elevado?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins

indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar

qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes

fatais de trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:

R: Multidisciplinar, sensação de impunidade, fiscalização é insuficiente -->
condiciona o comportamento do condutor.
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
OUTROS:
●

SVO / IML

●

IML: atuação regulamentada pela perícia oficial.
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●

Órgão policial de investigação de possíveis crimes: morte violenta ou suspeita
ou em caso de óbitos que mesmo que natural exijam identificação (andarilho que
morre de pneumonia)

●

SVO: regulamentação municipal - identificação de mortes naturais realizada
pelo município e epidemiológica

●

Cartilha de declaração de óbito do ministério da saúde

●

Declaração de óbito DATASUS: médicos do sistema de saúde e legista
preenchem as dos em 3 vias (família, instituição e secretaria de saúde do
município que alimenta as causas no sistema mas nem sempre conseguem
alimentar)

●

Pactuação (das 14 regionais do SVO, estão 7) da extração da verificação com a
unidade de verificação de óbito, mas possuem enfoques e equipes diferentes.

●

Acidentes fatal vai para o IML

●

Procedimento normal: acidente com óbito no hospital, o ideal é que o médico
fizesse o relatório e chamasse a perícia técnico-científica para investigação.

●

2008: lei seca - redução drástica de acidentes na br-50

●

Exame pericial tempestivo com número maior para atendimento - prova material

●

Trabalho de 2013: fatores intervenientes de causa de acidente de trânsito:
ambiental/climático/sinalização,

ser

humano

(impunidade/fiscalização),

mecânica.
●

Trabalho de palmas: conscientização, fiscalização e impunidade

●

Municípios:

dentro do policiamento

direcionado a resultados

spots/manchas criminalísticas - e trabalhar de forma direcionada
6) JOAQUIM MESQUITA - SEGPLAN
(19/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Joaquim Mesquita
2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A

- hot
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5. Função: Secretário Estadual de Gestão e Planejamento
6. Há quanto tempo está na função: N/A
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,

processos, etc.:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o

número de mortes no trânsito é elevado?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins

indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar

qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes

fatais de trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
OUTROS:
●

Trabalho para evitar divergências nos dados do DATASUS e SSP.

●

Levantamento amostral para tentar investigar as causas dos acidentes
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●

DPVAT: acidente fatal de trânsito - poder receber o valor do seguro

●

Definir principais locais dos acidentes e priorizar

●

Dificuldade da complexidade das diferentes competências sobre a gestão do
trânsito.

7) DAVISON - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
(19/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Davison Fernandes Junior / Alvino / Tenente Alvaro Rezende
/ Julio Cesar Gomes Ferreira
2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: Estatística / Medicina Estatística
5. Função:
6. Há quanto tempo está na função: N/A
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,

processos, etc.
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado

**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o

número de mortes no trânsito é elevado?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins

indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
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3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar

qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes

fatais de trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
OUTROS:
●

Estatística só contempla o óbito no local, e não nos pós-acidente

●

IML: está passando por processo de informatização e a causa mortis ainda
precisa ser melhor aferida

●

“Outros / falta de atenção” como causa provável = 58% contamina as estatísticas

●

Sergipe: perícia é da PRF e pode identificar a causa (traz mais agilidade e não
precisa esperar por apoio adicional) mas nos outros estados acabam fazendo por
equipe.

●

Curso de especialização em perícia rodoviária (SE e SC)

●

Usar índice de gravidade de acordo com IPEA: acidente sem vítima - 1/ acidente
com vítima - 5 / acidente com morte - 25

●

60 pontos mais críticos que representam 60% de todos os acidentes

●

Interior: motocicleta substitui os cavalos. Os municípios influenciam no fluxo
das rodovias. Adolescentes usando moto.

●

Parceria: DICT

●

Aumentar a abrangência da DICT e padronização dos entendimentos nos demais
municípios. Tornar DICT 24h.

●

100 multas por embriaguez e só consegue fazer 18 inquéritos por dia.

●

60% dos acidentes ocorrem em perímetro urbano das rodovias

●

Colisão frontal maior incidência - ideal seria duplicar as rodovias: engenharia

●

PRF envia dados de acidentes para o DETRAN
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●

Siger – sistema de gerenciamento

●

Normalmente são 1-2 óbitos por acidente rodoviário. Tema mais lesões graves
que posteriormente viram óbito

●

Meta de esforço: fiscalização de veículos, pessoas e teste de alcoolemia

●

PRF de goiás não corresponde ao estado físico proporcionalmente

●

BR 360 e 364 - perspectiva de concessões

●

Concelma, MGO e Galvão (suspensa): concessões

●

Educação, engenharia automobilística e estrutura, fiscalização, punição
administrativa e penal, prevenção e pré-atendimento

●

Europa investiu em educação

8) PROFESSORA CAMILA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
(20/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Camila Dantas
2. Sexo: Feminino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
5. Função: Gestora do Programa Educando e Valorizando a Vida - EVV
6. Há quanto tempo está na função: N/A
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,

processos, etc.:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
**Questões Específicas**
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1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o

número de mortes no trânsito é elevado?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins

indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar

qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes

fatais de trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
OUTROS:
●

Programa da universidade

●

Contrato com o DETRAN para dar lisura os processos de tirar a CNH

●

Programa educando e valorizando a vida (EVV = UEG + DETRAN)

●

Contrapartidas: processo de fazer educação para o trânsito

●

Projetos especiais: maio amarelo / OMSH / Centran / iniciativa privada

●

2015: 30k candidatos a CNH/ mês com aprox. 50% de aprovação

●

Tentativa interdisciplinar com livro em 2016 que não foi implementada programa roda

●

Atualização não obrigatória

●

Grande maioria das causas é de imprudência/ velocidade

●

Portaria 440/16: DETRAN - go --> modelo de habilitação para moto - amplia o
grau de dificuldade do exame prático (aumenta a velocidade, troca de marchas,
rampas, etc.)
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●

Atualmente pela Resolução 168/04: menos de 50% atendem ao mínimo da
resolução com situações mínimas do exame prático. Examina em 125/150cc e
permite dirigir qualquer tamanho/potência de moto + formação hoje não muda a
marcha, não sabe acelerar e frear.

●

Nova portaria muda pista de moto

●

CFC: forma o candidato para passar na prova

●

Perda da CNH: prova na UEG

●

Suspensão: reciclagem de condutores

●

Grande problema do Detranzinho é que não há sequência nas atividades

●

Fichas de atendimento do SAMU para saber locais de acidentes

●

246 municípios, sendo que 79 possuem unidades para fazer o exame pela UEG

●

DETRAN é a 2a receita do estado

●

No modelo de formação atual é difícil reduzir as mortes no trânsito. Deve-se
começar a pensar a formação do cidadão e não só do condutor

●

Carro mil cc= 50% desconto do IPVA se não tiver pontos na CNH

●

16-17/09: Fórum de mobilidade - apresentação trabalho MPGPP

9) KLEIBETES - DETRAN
(20/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: KLEIBETES
2. Sexo: F / M - FEMININO
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
5. Função: COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO
6. Há quanto tempo está na função: N/A
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais:
R: Detran - programas desde a 1a formação (crianças e adolescentes) +
metodologia lego education + palestras nas escolas pública e privada
35-39 onde o trânsito é municipalizado
Todos os dias tem atividades, principalmente no interior
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Campanhas esporádicas (maio amarelo, farol)
Balada responsável: Goiânia todo dia, no interior quando há eventos.
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:

R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,

processos, etc.:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado

**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o
número de mortes no trânsito é elevado?
R: DETRAN não tem função executiva. Radar é de responsabilidade da SMT
(municipal), Agetop (estado) e PRF-DENIT (federal)
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins
indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar
qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes
fatais de trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:
R: Excesso de velocidade, embriaguez, ultrapassagem em local proibido.
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
OUTROS:
●

Campanhas: são feitas pelo DETRAN mas não nasceram de demandas do
DETRAN (top down). Campanhas são feitas de última hora pelas agências
licitadas
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●

DETRAN tem que cumprir a lei: recebe a CNH, abre processo, devolve a CNH
mediante assinatura de ciência da abertura do processo, aguarda conclusão do
processo legal administrativo para depois pedir novamente a CNH ao condutor.

●

165 notificações só em junho/16

●

Devolve a carteira, faz o curso e aguarda finalizar o processo.

●

6 instâncias para recorrer contra o auto de infração e processo: JARI, CETRAN
e justiça comum

●

Estatísticas - site - Inside

●

Hj estatísticas do DATASUS

●

Não sabem quais locais, cidades, rodovias com mais acidentes

●

Reestabelecer grupo de estatística no DETRAN, parado desde 2013.

●

Currículo educativo: DETRAN teria que sugerir alteração na formação

●

Motociclista: formação é muito deficitária

●

Qualquer coisa que seja feita a mais pode ser questionada pelo DETRAN

●

Migração para fazer a prova no interior onde seria mais fácil

●

Transversabilidade para parceria com Ceduce - dia do trânsito nas escolas

10) BPRE - BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO ESTADUAL
●

BO está no RAI e vai para Agetop

●

Concessão funciona só na BR 153, não tem em rodovia estadual

●

Sgto Reginaldo - estatísticas

●

Seguradora exige o BO para ressarcimento de danos

●

99% de pistas simples - principais ocorrências de colisão frontal

●

Reunião dos comandos para não colocar as causas do acidente no BO

●

Imprudência: velocidade.

11) DAUVAN PIKHARDT - SMT
(20/07/2016)
**Questões Gerais**
1. Nome do entrevistado: Dauvan Pikhardt
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2. Sexo: Masculino
3. Idade (caso queiram mencionar): N/A
4. Formação: N/A
5. Função: Secretário De Mobilidade E Transporte
6. Há quanto tempo está na função: 9 dias
7. Conhecimento sobre o tema – Acidentes de Trânsito Fatais: Afeta diretamente,
trabalho de conscientização, advertência, sinalização. Obras é de responsabilidade da
Seinfra.
8. Percepção sobre a influência da sua função no tema em análise:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
9. Percepção sobre oportunidades de melhoria no processo de gestão, inteligência,
processos, etc.:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
**Questões Específicas**
1. Existe informação sobre os pontos críticos do Estado ou das cidades em que o
número de mortes no trânsito é elevado?
R: Existe. Gerência de estudos e projetos - Geohander
2. Além do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, os outros Boletins
indicam a causa provável dos acidentes:
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
3. Existe mais de um documento para cada ocorrência? Vocês conseguem diagnosticar
qual é o órgão que atendeu a cada acidente de trânsito com vítima fatal?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
4. Qual a estatística oficial e quais outras existem para conhecimento dos acidentes
fatais de trânsito:
R: Gerência De Estudos - Geohander, Comunicação - Maísa, Educação - Horácio
5. Qual o caminho percorrido pelo BOAT desde o início da ocorrência?
R: Não foi feita esta pergunta ao entrevistado
6. Na sua concepção, qual o maior fator de risco para causar morte no trânsito:
R: Irresponsabilidade, Negligência, Imprudência
7. O que você acredita que poderia ser feito para diminuir as mortes no trânsito:
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R:
Educação - tudo gira em torno da educação.
Radar: 1,4k multas por dia
Fiscalização encerra à meia noite em função da segurança dos agentes que não andam
armados.
OUTROS:
●

Convênio com DETRAN: foto-sensores

●

Empresa capta a imagem, manda para o DETRAN identificar que manda para a
SMT enviar a notificação

●

Programa de educação: por convite de escolas, distribuir panfletos.

