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                  RESUMO 

 
A prevenção dos acidentes de trânsito é importante para redução de suas consequências sociais, 
emocionais e econômicas. Essas ações têm provocado as mudanças necessárias de 
comportamento, nas pessoas que vivenciam o trânsito todos os dias, para através da prevenção, 
transformá-lo em um ambiente mais seguro. Este trabalho trata-se de estudo investigativo, descritivo 
e transversal com o objetivo cujo cenário buscou-se caracterizar e mapear através do levantamento e 
de análise dos anuários estáticos do crescimento desordenado das ocorrências dos acidentes de 
trânsito envolvendo motocicletas/motonetas e o crescimento da frota desses veículos, comparando-
os às ocorrências com os demais tipos de veículos, a área de estudo foi à cidade de Araguaína - TO. 
O estudo abrangeu os acidentes de trânsito ocorridos entre os anos de 2014 até 2016 atendidas pelo 
Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins. Nesse triênio foi identificado o seguinte: que 
aconteceram nesse curto intervalo de tempo 1.357 (mil trezentos e cinquenta e sete) acidentes de 
trânsito com motocicleta/motonetas na cidade. A frota de motocicletas/motonetas aumentou 9,3% de 
2014 até 2016, com uma crescente a cada ano pesquisado, consequentemente aumentou também a 
taxa de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas/motonetas em cerca de 30,4%, isso evidencia 
que a alta taxa de acidentes de trânsitos ocorridos em Araguaína nos últimos três anos, está 
intimamente ligado com o crescimento acelerado da frota desses veículos na cidade. O tema 
proposto foi pertinente por mostrar que os veículos motorizados de duas rodas colaboram para a 
insegurança viária no trânsito na cidade de Araguaína - TO. Por fim, acreditamos que para promover 
a segurança no trânsito é primordial a efetivação contínua de programas preventivos envolvendo a 
sociedade, maior integralidade entre as instituições envolvidas, com planejamento e execuções, 
capazes de modificar o cenário atual com a implantação de uma Política Pública que estabeleça 
estratégias preventivas de acidentes superando as inúmeras barreiras existentes, só assim 
conseguiremos com a difusão da prevenção de acidentes, contribuindo para que, cada vez mais, ela 
faça parte do dia a dia tanto dos motociclistas como também da sociedade nela inserida e que possa 
ampliar essa discussão objetivando a realização de mais pesquisas sobre o tema. 

 
Palavras-chaves: Acidentes de Trânsito. Vítimas de acidentes de trânsito. Acidentes de motocicleta. 
Epidemiologia. Segurança viária. Prevenção. 

 

ABSTRACT 

 
The prevention of traffic accidents it is important to reduce their social, emotional and economic 
consequences. These actions have caused to the necessary changes in behavior in people who 
experience the traffic every day, through prevention, turn it into a safer environment. This work comes 
to the investigative study, descriptive and transversal aiming set sought to characterize and map 
through the survey and analysis of static disordered growth of annuals occurrences of traffic accidents 
involving motorcycles/mopeds and the growth in the fleet of such vehicles, comparing them to other 
types of vehicles, the study area was the city of Araguaina-TO. The study covered the traffic accidents 
that occurred between the years 2014 to 2016 serviced by the Fire Department of the State of 
Tocantins. In this triennium was identified the following: what happened in that short time interval 
1,357 (1357) traffic accidents with motorcycles/scooters in the city. The fleet of motorcycles/mopeds 
increased by 9.3% the 2014 to 2016, with a growing each year searched, consequently also increased 
the rate of traffic accidents involving motorcycles/mopeds in about 30.4%, it shows that the high rate 
of accidents of transits occurred in Araguaína in the last three years, is closely linked with the growth 
in the fleet of such vehicles in the city. The theme was relevant to show that the two-wheeled 
motorized vehicles collaborate to road traffic insecurity in Araguaína-TO. Finally, we believe in 
promoting traffic safety, are paramount to effective preventive programs involving continuous society, 
greater completeness between the institutions involved with planning and execution, able to modify 
the current scenario with the implementation of a public policy that establishes preventive strategies of 
overcoming the numerous accidents existing barriers, is the only way to spread the prevention of 
accidents contributing to that, increasingly, she is part of everyday life so much of motorcyclists as well 
as her society and that can expand this discussion aiming at carrying out more research on the topic. 
 
Keywords: traffic accidents. Victims of traffic accidents. Motorcycle accidents. Epidemiology. Road 
safety. Prevention. 
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1   INTRODUÇÃO 

  

O trânsito foi evoluindo muito rápido, quando o primeiro carro chegou ao 

Brasil já houve a preocupação em criar regras para regulamentar aos usuários e que 

não prejudicassem os pedestres e outros usuários da via. Após a revolução 

industrial, os veículos começaram a estarem mais acessíveis à população e com 

isso houve a necessidade de readequar as leis de trânsito. 

A mobilidade proporcionada pelos veículos motorizados provoca várias 

externalidades indesejáveis, dentre as quais se destacam os acidentes. Estima-se 

que mundialmente, 1,2 milhões de mortes e 39 milhões de feridos, ocorram no 

trânsito a cada ano. Estima-se também que os acidentes rodoviários custem às 

nações pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) cerca de US$ 450 bilhões, ou 2% do Produto Interno Bruto 

(PIB), anualmente (DEWAR E OLSON, 2007). 

Diariamente se lê sobre trânsito nas primeiras páginas dos jornais, nos 

noticiários da televisão e rádio. De maneira especial, o centro das atenções se volta 

para as tragédias, com mortos e feridos, mas raramente são notícias de trabalhos 

que estão voltados para a segurança e a educação no trânsito. 

Diante do crescimento e o desenvolvimento do Brasil, as cidades ficaram 

pequenas, sem infraestrutura para atender as necessidades da população. Dessa 

forma, influenciou a expansão dessas cidades, com o surgimento de bairros cada 

vez mais longes do centro. Juntamente com o crescimento das cidades, as pessoas 

encontraram facilidades financeiras, que lhes possibilitaram a aquisição de veículos. 

Desta forma conseguiam atender às necessidades quanto ao cumprimento do 

horário estabelecido por seus empregadores e, também, como forma de satisfação 

individual, proporcionando maior conforto. Essas mudanças fizeram com que o 

número de veículos crescesse e, consequentemente, aumentaram os 

congestionamentos e os desastres no trânsito. 

Os acidentes de transporte terrestre, aqui chamados de acidentes de trânsito, 

representam, em vários locais do mundo, a principal causa de morte não natural e 

uma realidade presente em muitos fragmentos sociais, apresentando-se como um 

grave problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), os acidentes de trânsito matam mais de um milhão de pessoas por ano em 
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todo o mundo e deixam entre 20 e 50 milhões feridas, a maioria jovens, algumas 

com sequelas que levarão para o resto da vida. Como se não bastasse o custo 

desse imenso sofrimento, os países ainda perdem de um a dois por cento da sua 

riqueza com gastos relacionados a acidentes de trânsito. Além disso, esses 

acidentes causam um sofrimento muito grande às famílias e um custo econômico 

muito alto ao sistema de saúde, principalmente nos casos em que deixam sequelas 

e invalidez aos envolvidos. 

Os acidentes de transporte são definidos pela OMS como todo acidente que 

envolva um veículo destinado ou usado no momento do acidente principalmente 

para o transporte de pessoas ou mercadorias de um lugar para outro. A 

Classificação Internacional de Doenças, em sua décima revisão (CID - 10/OMS), 

leva em conta o acidente de trânsito como aquele que envolve veículo transitando 

em via pública. Dentre as causas externas, os acidentes de trânsito destacam-se 

como importante grupo causal de óbito, levando ao aumento de “anos potenciais de 

vida perdidos” (APVP) em função do incremento de mortes de menores de idade e 

adultos jovens por tais causas. 

Os deslocamentos proporcionados pelo consumo de transportes são 

atividades arriscadas, pois o movimento cria energia cinética e, se há uma colisão, a 

transformação da energia pode ser danosa às pessoas e às propriedades. Viajar, 

especialmente pelo modo rodoviário é uma das atividades mais perigosas 

empreendidas pelas pessoas nos países desenvolvidos. Principalmente, quando o 

veículo utilizado é a motocicleta, modal que apresenta a maior taxa de fatalidade por 

horas de exposição (OGDEN, 1996). 

.Segundo Eichel e Goldman (2001), a prevenção dos acidentes reduz o 

sofrimento das pessoas, a perda de potencial humano e mesmo a morte.  

Dentre os acidentes de transporte terrestre é elevado o número de acidentes 

envolvendo motociclistas. Estudos realizados no Sul do país apontam para alta 

frequência de ocorrências e uma elevada morbimortalidade no público masculino. 

No Brasil, a proporção chega a ser de 8,1 homens mortos para cada mulher entre as 

vítimas motociclistas. Enquanto isso, os incidentes continuam fazendo novas vítimas 

a cada dia, a toda hora e as pessoas envolvidas pertencem às diversas classes 

sociais, culturais e de variadas idades. 

Este trabalho científico pretendeu despertar nos motociclistas a importância 

da prevenção de acidentes nas via públicas, partindo do pressuposto de que o 
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prevenir é importante no desenvolvimento integral do usuário, buscando 

caracterizar a importância dessa atividade com relação ao usuário. Schvartsman 

(2003, p. 5) afirma que, “[...] qualquer medida preventiva, para ser eficaz, necessita 

sempre levar em consideração a percepção da sociedade. Esta, com frequência 

percebem os riscos de modo diferente aos determinados cientificamente.” 

Além da mortalidade, é significante a morbidade apresentada por esse tipo de 

vítima, o que pode ser observado nas unidades de emergência, com o crescente 

número de atendimentos a motociclistas com lesões de pele e fraturas ósseas, 

tendo as regiões dos membros inferiores, seguidos dos superiores, como as mais 

afetadas ou vice-versa quando, membros superiores, seguidos dos inferiores. 

Grande parte dos mecanismos de ação dos acidentes deve-se às colisões, que na 

avaliação da gravidade do trauma pela Abbreviated Injury Scale (AIS) leva o 

indivíduo a apresentar lesões de severidade máxima. É nesse contexto que os 

motociclistas vêm se apresentando como uma classe muito presente nas 

ocorrências de trânsito. Seu envolvimento deve-se, em parte, à sua alta 

vulnerabilidade, sobretudo em função das características de condução do veículo, 

sem dispor de qualquer estrutura metálica de proteção, contando apenas com o 

dispositivo capacete. 

Esse tem sido um dispositivo de proteção importante, em especial para a 

prevenção de sérias lesões cerebrais. Na Europa, particularmente na Itália, após a 

introdução da lei que rege o uso do capacete, foi notória a redução de admissões 

hospitalares para neurocirurgia, especificamente nos casos de lesão traumática 

cerebral. Embora a adesão ao uso tenha melhorado em algumas cidades brasileiras, 

ainda é possível ver muitos indivíduos que não fazem uso de tal dispositivo, ou o 

utilizam de forma inadequada, com o mau acoplamento ao crânio e não ajuste da 

cinta jugular. 

Em décadas anteriores, as motocicletas eram fundamentalmente um 

instrumento de lazer, mas nos dias atuais tornaram-se ferramenta de trabalho, o que 

se justifica pelo seu baixo custo, pelas inúmeras facilidades de aquisição e até 

mesmo em razão das eficientes estratégias de marketing que sugerem a 

possibilidade de se realizar diversas atividades em um menor tempo possível. 

Conforme Koizumi e Mello Jorge, em alguns países, como os asiáticos, as 

vantagens que as motocicletas propiciam, como velocidade e facilidade no trânsito, 

acabaram por contribuir, deliberadamente, para seu incremento de consumo. Assim, 
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antes de tudo, torna-se importante reconhecer o problema decorrente dos acidentes 

por esse tipo de veículo, no que diz respeito à sua magnitude, transcendência e 

tendências, abordando as várias facetas que ele comporta. 

Apesar do alto risco associado à utilização da motocicleta no Brasil, 

proporcionalmente, este é o modal que mais cresce atualmente. O recente 

crescimento do uso de motocicletas está associado a diversos fatores. Obviamente, 

grande parte do crescimento da frota de motocicletas se deve ao aumento total da 

frota de veículos decorrente do crescimento econômico global, e consequente 

aumento da demanda por transporte de pessoas e bens de consumo, mais 

intensamente a partir do fim da II Guerra Mundial. 

Entretanto, o aumento superior da frota de motocicletas em relação aos 

demais modais, nas grandes cidades brasileiras, pode ser atribuído a três fatores: à 

baixa atratividade do transporte coletivo, ao baixo custo das motocicletas e à sua 

habilidade para se deslocar nas congestionadas vias dos principais centros urbanos. 

A baixa atratividade do transporte coletivo no Brasil está associada, entre 

outras coisas, à falta de políticas e mecanismos de financiamento voltados para o 

transporte público urbano (GOMIDE, 2006; FERREIRA et al., 2007). O transporte 

coletivo é pouco competitivo em relação às motocicletas, e a alta taxa de utilização 

do transporte coletivo no Brasil deve-se à falta de recurso econômico da população 

em migrar para o transporte individual (SHIMDT, 2005). 

Além disso, a popularização do preço da motocicleta, com baixas prestações 

e facilidades ao crédito, somada ao baixo custo energético deste meio de transporte 

transformam a motocicleta em um modal acessível às pessoas de baixa renda. As 

quais compõem a maior fatia da população Brasileira. 

Finalmente, o diminuto tamanho do veículo de duas rodas permite à 

motocicleta fácil acesso ao estacionamento, além de habilidade de deslocamento 

superior aos demais veículos nas cada vez mais congestionadas vias dos centros 

urbanos. Especialmente em países onde a legislação não é clara quanto à forma de 

condução das motocicletas e torna-se usual observar os motociclistas utilizando-se 

do corredor formado por automóveis enfileirados nos congestionamentos urbanos. 

Cenário como esse torna a utilização de motocicletas a maneira fácil e ideal 

de se executar os serviços de entregas e transportes de pessoas, essenciais na 

economia atual das grandes cidades. Pois, a agilidade e o baixo consumo deste 

veículo, permitem a rapidez e pontualidade das entregas e chegada rápida no 
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destino final das pessoas, com custo extremamente competitivo, gerando 

oportunidade de emprego a qualquer um que possua o veículo e habilitação própria 

para conduzi-lo. 

Os que se aventuram neste mercado, tornando-se condutores profissionais de 

motocicleta são popularmente conhecidos por mototaxi. Estes estão presentes em 

todas as grandes cidades brasileiras. E uma vez que em sua grande maioria 

recebem por produtividade, é muito comum vê-los dirigindo suas motocicletas de 

forma apressada, se comparada aos padrões normais, no dia-a-dia das grandes 

cidades. 

Assim como ocorre com todos os outros modos de transporte, a utilização de 

motocicletas está associada a impactos socioeconômicos. Principalmente, em 

função da ocorrência de acidentes de trânsito, os quais acarretam custos à 

sociedade por despesas médicas, perda de produção e danos materiais. 

O estudo do acidente de trânsito pode ser estabelecido desde um plano 

básico até um nível mais aprofundado (VELLOSO, 2006). Inicialmente, em uma 

análise superficial, coletas e reflexões podem ser feitas a partir dos dados 

disponibilizados nos anuários estatísticos dos órgãos públicos responsáveis pelo 

setor de segurança viária. No plano intermediário, uma equipe treinada pode 

investigar o acidente in loco, imediatamente após a ocorrência do mesmo. Sendo 

então estabelecida, no plano mais profundo, uma análise densa e minuciosa, 

realizada geralmente por uma equipe multidisciplinar, com objetivo de avançar no 

conhecimento sobre os acidentes de trânsito (MÂNICA, 2007). 

Estudos de investigação de acidentes demonstram que o fator humano é o 

maior responsável em todos os tipos de colisões. Estima-se que motoristas sejam 

responsáveis sozinhos por 57% dos acidentes, tendo algum tipo de responsabilidade 

em torno de 90% deles (EVANS, 2004; SHINAR, 2007; VELLOSO, 2006). 

Tudo quanto foi dito acima se considera de fundamental importância no 

estudo sobre a prevenção, visando criar um ambiente seguro no qual o usuário 

possa explorar e desenvolver suas atividades diárias, sem que isto o coloque em 

situação de perigo. 

Diante disso, o objetivo do estudo analítico do trânsito em Araguaína é 

identificar o montante da frota de motocicletas/automóveis e calcular a taxa de 

vítimas de acidentes de trânsito com motocicletas e automóveis para efeito de 
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comparação de veiculo com outro e seu crescimento no número em acidentes no 

município de Araguaína-TO, Região Norte do território brasileiro, no período de 2014 

a 2016, apresentado o número de acidentes neste município nos últimos 03 (três) 

anos. Busca-se mostrar a necessidade de desenvolver ações eficientes de 

educação para o trânsito, criando hábitos e comportamentos seguros, através de um 

processo contínuo e sistemático de conscientização, desde a infância até a fase 

adulta, afinal, o trânsito não é uma questão de individualidade e sim de 

responsabilidade coletiva.  

Tendo em vista o cotidiano das nossas vias serem muito perigosas, fez-se 

necessário realizar um estudo do tipo quali-quantitativo que nos proporcionou uma 

reflexão rigorosa a respeito do objeto de pesquisa. A partir daí foi necessário 

recolhermos dados que permitissem confrontar a teoria com a prática, onde se 

propiciou registrar fatos importantes através da pesquisa de campo. Ali foram 

coletados dados através de fichas de ocorrências. A pesquisa foi elaborada tendo 

como foco enfatizar a prevenção de acidentes. Em seguida sob a forma de redação, 

foi construído um texto descritivo fazendo o cruzamento das informações que 

propiciaram a elaboração de um texto contendo as relevâncias da pesquisa 

científica, fazendo uma comparação entre os questionamentos e os objetivos com 

as respostas obtidas durante a pesquisa, verificando se houve ou não um resultado 

satisfatório. 

Enfim, esta monografia foi dividida em dois capítulos, no primeiro tratamos da 

teoria, ou seja, dos conceitos relativos a acidentes de trânsitos e prevenção de 

acidentes de trânsitos; no segundo, apresentamos os dados da pesquisa realizada 

na corporação de Bombeiros de Araguaína-TO. 
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                         CAPITULO I 

 

 

2 DOS ACIDENTES NAS VIAS: DA NEGLIGÊNCIA À NECESSIDADE DE 
PREVENÇÃO 

 

 

2.1 Definições de acidentes: breve histórico 

 

 

Por centenas, senão milhares de anos, as comunidades médicas e leigas 

viram os acidentes como ato de vontade de Deus ou da natureza, ou como eventos 

aleatórios, imprevisíveis ou do azar. Essa atitude fatalística dificultou o progresso do 

controle dos acidentes e, infelizmente, ainda hoje, persiste em grande extensão 

(RIVARA; AITKEN, 1998).  

Até meados da década de 80, o acidente era definido cientificamente como 

um evento fortuito, geralmente danoso, independente da vontade, provocado por 

uma força externa, gerando algum comprometimento físico ou mental 

(SCHVARTSMAN, 2003). 

De acordo com Tursz (1986), a definição do termo originou uma discussão na 

modernidade entre diversos autores que consideram que a palavra acidente suscita 

uma confusão entre o imprevisto e o imprevisível, significando que o mesmo seria 

inevitável. Devido ao fato da definição de acidente sugerir o acaso e a 

irreversibilidade, os autores de língua inglesa procuraram, então, modificar o 

significado associado à irreversibilidade, substituindo o termo acidente pelo termo 

injury: machucado, ferimento ou dano. Entretanto, Schvartsman (2003, p. 3) prefere 

a expressão non intentional injury, traduzido em português como “injúria não 

intencional”. Para esse autor, nenhum deles expressa bem o significado, permitindo 

muitas vezes interpretações equivocadas, pois o acidente não seria a injúria, mas 

teria como consequência a injúria. 

  A característica de previsibilidade justifica a investigação de fatores de risco 

para o estabelecimento de condutas preventivas para que ocorra sua diminuição. 

  Schvartsman (2003) afirma que, apesar das dificuldades nas definições do 

conceito acidentes, nele existem sempre fatores causais, reversíveis e previsíveis. 



 16 

Qualquer que seja a definição vale ressaltar, de acordo com Tursz (1986), que o 

conceito acidente exclui os atos de violência, suicídio, homicídio e maus tratos. 

Segundo Gaspar (2002), a visão equivocada de que os acidentes são 

inevitáveis e imprevisíveis teve como decorrência a histórica negligência desse 

tema em saúde pública. Contudo, nas últimas duas décadas, a comunidade 

científica tem demonstrado interesse em seu estudo, visando principalmente a sua 

prevenção. 

No Brasil, segundo a Constituição Federal e a legislação dela decorrente, o 

acidente é entendido como evento não intencional e evitável, causador de lesões 

físicas e ou emocionais, que abrange tanto questões médicas e biomédicas 

relativas ao atendimento do acidentado, como àquelas relativas a estilos de vida e 

ao conjunto de condicionantes sociais, históricos e ambientais que precedem e/ou 

facilitam a ocorrência do acidente (BRASIL, 2000b, p. 247). “Assume-se que tais 

eventos são, em maior ou menor grau, perfeitamente previsíveis e preveníeis.” 

(BRASIL, 2000b, p. 427). 

O acidente no contexto atual pode ser definido como uma cadeia de eventos 

que ocorre em um período relativamente curto de tempo (geralmente segundos ou 

minutos), não tenha sido desejada conscientemente, começa com a perda de 

controle do equilíbrio entre um indivíduo (vítima) e seu sistema (ambiente) e termina 

com a transferência de energia (cinética, química, térmica, elétrica ou radiação 

ionizante) do sistema do indivíduo, ou bloqueio dos seus mecanismos de utilização 

de tal energia. Está implícita, ao contrário da violência, a conotação da não 

intencionalidade, mas não de fatalidade, pois os acidentes são causados por fatores 

reversíveis e passíveis de prevenção. 

Segundo Amaral e Paixão (2007, p. 66), os acidentes e violências configuram 

um conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar ao óbito, no qual se 

incluem as causas ditas acidentais – devidas ao trânsito, trabalho, quedas, 

envenenamentos, afogamentos e outros tipos de acidentes – e as causas 

intencionais (agressões e lesões auto provocadas). Esse conjunto de eventos é 

classificado sob a denominação de causas externas. O acidente caracteriza-se por 

uma transferência de energia de um ou mais objetos para a vítima, de modo a 

causar danos. Nesse processo ocorrem três fases: fase pré-evento na qual as 

condições do ambiente e os fatores de risco são evidenciados, a fase do evento na 
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qual ocorre o acidente com a liberação de energia, e fase pós-acidente que estão 

relacionados aos acontecimentos após a liberação de energia. Em todas essas 

fases pode ocorrer a prevenção, com o objetivo de eliminar, diminuir ou recuperar a 

transferência de energia. 

Como visto, o conceito de acidente tem evoluído ao longo do tempo, 

incorporando os aspectos de previsibilidade e determinação. Para Guyer e 

Gallagher (1985), o conceito de acidente não científico vinculado à causalidade, ao 

destino e ao inesperado vem sendo substituído pelo modelo científico, agente-

hospedeiro ambiente, de forma semelhante à utilizada na epidemiologia das 

doenças.  

 

 

2.2 Conceitos de prevenção de acidentes 

 

Todo mundo já se machucou um dia... Caiu, escorregou, cortou o dedo, 

queimou o braço, quebrou a perna... Entretanto, poucas pessoas sabem que 

acidentes podem ser muito graves e deixar sequelas (defeitos) permanentes ou até 

provocar a morte. O trauma é uma doença de proporções epidêmicas e um dos 

maiores problemas de saúde pública em todo o mundo. Além disso, é a principal 

causa de morte na população até 44 anos de idade. Nos sobreviventes, a incidência 

de sequelas temporárias ou permanentes é muito elevada. O custo do tratamento 

inicial, das internações e do tratamento das sequelas consome grande parte dos 

recursos destinados à Saúde Pública. 

Muito melhor que remediar, a prevenção significa preparar para as situações 

contra as quais não se pode modificar. É aí que a educação pode tomar às rédeas 

da situação pelas vias da prevenção de acidentes de trânsito. 

Deveríamos iniciar a prevenção do trauma através da educação e leis que 

obrigam ao uso de capacetes, cintos de segurança, Air bag, proibição do consumo 

de álcool ao dirigir e de drogas. 

Em relatório da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 5,8 

milhões de pessoas morreram vítimas de trauma, no mundo, em 1998, o que 

representa 97,9 óbitos por 100.000 de população. Destes, aproximadamente 
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800.000 óbitos e 50 milhões de sequelados estão na faixa etária de 0 a 14 anos de 

idade. 

No Brasil, aproximadamente 150.000 vítimas de trauma morrem anualmente, 

segundo dados do ministério da Saúde. A mudança filosófica no atendimento, 

baseada em conscientização, mudança de comportamento e educação deve ser 

transportada para a prevenção e multiplicada na comunidade e na sociedade como 

um todo. 

Aparentemente, mudança de comportamento pode soar como atitude 

revolucionária, mas com coisas muito simples e pequenas, podem-se ter grandes 

impactos na redução da morbimortalidade do trauma. 

Também destacam as dificuldades na mudança de hábitos dos pais e 

sugerem alterações na fabricação de automóveis, para maior efetividade na 

prevenção. 

A prevenção baseia-se em quatro princípios: educação (persuasão); 

execução (leis); engenharia (tecnologia) e economia (incentivos). Assim, pode ser 

ativa ou passiva e as intervenções são possíveis desde que se conte com 

legislação efetiva e se conheçam o hospedeiro, o meio físico e o ambiente social, 

identificando o momento de intervenção no pré-evento, no evento e no pós-evento. 

Primeiro passo: determinar magnitude, escopo e característica do problema; 

em seguida identificar fatores de risco e quais são passíveis de modificação; logo 

após fazer prevenção baseada nos dados obtidos, projeto piloto e avaliação das 

intervenções; em consequência fazer a implementação de intervenções em larga 

escala. 

O grande problema é que todo mundo acha que "acidente" é algo do acaso, 

imprevisível ou "por que Deus quis". Isso faz com que achemos que não podemos 

interferir sobre eles ou impedi-los. 

Imaginem só o que acontece se uma criança não puder mais andar depois de 

um atropelamento, por exemplo. As consequências para ela são inquestionáveis, 

mas também é frequente os pais perderem o emprego, pois precisam cuidar delas; 

os seus irmãos podem se sentires abandonados, pois às vezes a criança pode ter 

de ficar internada por muito tempo. 

A boa notícia é que, na verdade, podemos impedir quase todos eles com 

medidas muito simples do nosso dia-a-dia. Este comportamento evita muitas 
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mortes, defeitos e perdas para toda a sociedade. Diante de nova epidemia de 

doenças comportamentais, surgiram estratégias de promoção de saúde como 

movimento com ideias que valorizam o social, pois, a promoção da saúde vai além 

de um estilo de vida saudável; caminha em direção a um bem-estar global, 

individual e coletivo em todos os níveis. 

A preservação da segurança humana baseia-se no desenvolvimento 

sustentável, fortemente relacionado à saúde e à educação. 

 

Na Carta de Ottawa, resultado da I Conferência Internacional de Promoção 
de Saúde, promoção de saúde é definida como “processo destinado a 
capacitar os indivíduos para exercerem um maior controle sobre sua saúde 
e sobre os fatores que podem afetá-la (...), reduzindo os fatores que podem 
resultar em risco e favorecendo os que são protetores e saudáveis (...) a 
saúde desenvolve-se e é gerada no marco da vida cotidiana: nos centros de 
ensino, de trabalho e de recreação. A saúde é o resultado dos cuidados que 
cada indivíduo dispensa a si mesmo e aos demais, da capacidade de tomar 
decisões, de controlar sua própria vida e de garantir que a sociedade em 
que vive ofereça a todos os seus membros a possibilidade de gozar de um 
bom estado de saúde”. 

 

Trabalhar a questão da segurança vem ao encontro da proposta da 

promoção de saúde. O debate sobre esse tema, sobretudo com crianças e 

adolescentes que serão os futuros motoristas e motociclistas, faz parte desse 

processo.  

Segundo Eichel e Goldman (2001), a prevenção dos acidentes reduz o 

sofrimento das pessoas, a perda de potencial humano e mesmo a morte. Também 

reduzem os custos financeiros, que inevitavelmente são arcados pela sociedade 

como um todo. 

Embora Carvalho Júnior (2000, p. 81) aponte que, em função de escassos 

investimentos em pesquisa, o trauma é chamado de “doença negligenciada da 

sociedade moderna”,  

Schvartsman (2003) afirma que: “[...] qualquer medida preventiva, para ser 

eficaz, necessita sempre levar em consideração a percepção da sociedade. Esta, 

com frequência percebem os riscos de modo diferente aos determinados 

cientificamente.” (SCHVARTSMAN, 2003, p. 5). 

Assim, entendemos que as medidas preventivas de acidentes devem ter um 

cunho científico e por sua vez ter um espaço para divulgação de seus trabalhos e 

resultados no meio social elucidando assim sua efetividade e importância. 
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No contexto de prevenção da morbimortalidade por causas externas, é 

fundamental entender ambiente de risco como a estrutura física inadequada e/ou 

propiciadora de acidentes, comportamento de risco como atitudes que favoreçam 

lesões/violências, e o novo conceito de acidente, como sendo algo evitável, é 

essencial para sensibilizar os motoristas/motociclistas a intervirem no ambiente 

domiciliar e na auto-estima desses usuários. 

 

2.3 Traumatismo 

 

O conceito de que os traumatismos são secundários ao acaso e ao infortúnio 

é errôneo e prejudicial. O traumatismo (vem do grego traûma: "ferida") é uma lesão 

ou ferida mais ou menos extensa, produzida por ação violenta, de natureza física ou 

química, externa ao organismo. 

O termo "traumatismo" refere-se às consequências locais e gerais do trauma 

para a estrutura e o funcionamento do organismo. Neste sentido, "traumatismo" seria 

mais propriamente a consequência de um trauma. Porém, normalmente, 

"traumatismo" é utilizado como sinônimo de trauma físico. Politraumatizado é o 

paciente que tem múltiplos traumas. 

As lesões traumáticas são responsáveis por mais de 3,2 milhões de mortes e 

mais de 312 milhões de feridos ao ano em todo o mundo. Nos Estados Unidos da 

América (EUA) mais de 60 milhões de pessoas, a maioria com idade até 40 anos, 

são vítimas de lesões traumáticas a cada ano. 

Podemos destacar que o do trauma é a principal causa de morte entre 

adolescentes e adultos jovens em todo o mundo (Abid, 2005), e quando não mata 

deixa graves sequelas para o resto da vida. O trauma reduz a expectativa de vida 

mais do que o câncer ou as doenças cardíacas. Apesar de o trauma consumir 

grande parte do dinheiro destinado à saúde pública e ao seguro social, a perda de 

um ente querido sempre prevalecerá sobre os gastos atingidos. 

Ao contrário, na maioria das vezes os mesmos são previsíveis e seguem 

padrões determinados, influenciados pelo meio ambientes e tipo de atividade do 

indivíduo. A forma mais adequada de dimensionarmos a gravidade do problema é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
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desmembrando-se o evento "trauma" em seus fatores, conforme modelo proposto 

por Haddon. Segundo esse modelo, as circunstâncias causais relacionadas ao 

traumatismo são eventos distintos das lesões consequentes ao mesmo. 

Os traumatismos nos adultos, da mesma forma, seguem padrões 

específicos, influenciados pela idade, sexo, local de moradia, hora do dia, e clima. 

A mortalidade decorrente dos traumatismos representa apenas parte do 

problema. A morbidade e a incapacitação permanente são as consequências 

sociais mais trágicas, permanecendo escondias atrás do desinteresse, 

desorganização e falta de informação. 

 

2.4 Estratégias de prevenção de acidentes 

 

Para tornar o sistema mais seguro, pode-se interferir nos elementos do 

tráfego, adotando-se medidas em três níveis: educação, engenharia e fiscalização 

(os “3E’s”, do inglês education, engineering e enforcement). 

Neste contexto, várias ações têm sido adotadas e diferentes medidas têm 

sido testadas na prevenção de acidentes. As medidas de engenharia podem ser na 

infraestrutura viária, na tecnologia dos veículos, ou até mesmo no âmbito da 

engenharia de tráfego (EVANS, 2004). 

Para que ocorra essa redução de acidentes no transito, é preciso intervir não 

só na estrutura física das vias, de modo a torná-los mais seguros, mas também na 

comunidade, por meio da educação em saúde, favorecendo e incentivando 

comportamentos saudáveis. 

No que se refere às medidas de educação e fiscalização, as mais comuns 

são: a formação e habilitação de condutores, as campanhas educativas e de 

orientação, criminalização de álcool e drogas, além de controle e sanções (SHINAR, 

2007). No caso das motocicletas a obrigatoriedade do uso de capacetes quando 

bem aplicada tem mostrado bons resultados (BRION, 2008). 

A educação tem sido um dos principais investimentos da atualidade. Nesta 

sociedade marcada pela mobilidade e rapidez das atividades humanas, o trânsito é 

um dos setores que mais necessita desse tipo de investimento. 
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As estratégias de intervenção estão baseadas na educação, na modificação 

do ambiente e na criação e cumprimento das normas e regulamentos. A 

modificação do ambiente de modo a torná-lo mais seguro é uma medida de 

prevenção passiva de forte impacto para redução de acidentes. 

Conscientizar e treinar os condutores de motocicleta é uma necessidade. Há 

registros de empresas que obtiveram redução no índice de acidentes de trânsito ao 

treinarem seus funcionários motociclistas em Direção Defensiva (DINIZ, 2003). No 

entanto, a educação e conscientização dos usuários não são capazes de reduzir 

acidentes com a mesma eficiência que a aplicação de fiscalização rigorosa. 

Com relação aos veículos, leis que obriguem a manutenção periódica dos 

veículos, e a normalização de alguns itens que influenciam na segurança como, por 

exemplo, os retrovisores, podem ser medidas eficazes. Bem como, melhorias no 

design e tecnologia dos veículos. Nas motocicletas, um grande desafio para 

melhoria da segurança está associado à tecnologia de frenagem e aos dispositivos 

de segurança mais eficazes, como coletes infláveis, capacetes e melhor proteção 

para membros (MÂNICA, 2007). 

Outro aspecto importante é a inclusão de ações de prevenção de acidentes 

na política de saúde adotada no setor público, que ainda é insuficiente. Estas 

devem incluir campanhas educativas e ações de prevenção. Vale lembrar, também, 

que o diagnóstico deste evento é dificultado por fatores de ordem cultural, bem 

como pela falta de orientação dos usuários e dos profissionais dos serviços, que 

têm receio em enfrentar os desdobramentos posteriores. A gravidade desse tipo de 

violência manifesta-se tanto nas consequências imediatas quanto tardias, tais como 

impossibilidade do individuo de voltar de imediato e quando retornam interfere 

muitas vezes no seu rendimento no trabalho e alteração do processo de 

crescimento dentro do seu local de trabalho. 

Durante muito tempo, os acidentes foram encarados como imprevisíveis e, 

portanto, inevitáveis. Entretanto, como já foi descrito por MOREIRA (2003), os 

acidentes seguem regras precisas, cujo conhecimento torna possível sua 

prevenção.  

Considerando-se as inúmeras causas e formas de traumatismos nos 

acidentes, como determinar as prioridades na estratégia de prevenção? Deve-se 
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considerar, dentre as causas: as mais frequentes, as mais graves e aquelas nas 

quais uma estratégia de prevenção já exista, ou seja, possível de ser testada. 

Uma das formas mais eficientes de atuação é voltada à educação individual, 

especialmente dos condutores de veiculo automotores, porém não é somente 

através de programas destinados a estes condutores que si irá resolver ou 

solucionar este problema, pois como é sabido, os usuários do transito tem maior 

propensão aos traumatismos, tal fato não é somente resultante das características 

inatas mais também são dependentes do meio em que vivem, assim, as mudanças 

no meio resultam em significativa diminuição da incidência de lesão e traumas.  

 
2.5 Educação familiar no trânsito 
 
 

Essencialmente a educação tem o desígnio de levar o homem a atingir um 

estado de maturidade que o capacite a se encontrar com a realidade de maneira 

consciente e assim agir de modo responsável. Além disso, o fato do homem ser um 

ser social e viver em constante relacionamento com as pessoas, é que faz pensar 

que a educação que cada indivíduo recebe pode ser a chave para os sentimentos e 

decisões na mudança e amadurecimento constante do comportamento humano. 

Essa vivência em sociedade é altamente complexa no mundo moderno onde as 

relações são mediadas por inúmeros objetos provenientes do trabalho humano para 

melhorar sua existência. O transporte e, por consequência, o trânsito fazem parte 

dessas relações, como nos aponta o pesquisador VASCONCELLOS: 

 
O trânsito é uma disputa pelo espaço físico, que reflete uma altercação pelo 
tempo e pelo acesso aos equipamentos urbanos, é uma negociação, dadas 
às características de nossa sociedade, não se dá entre pessoas iguais: a 
disputa pelo espaço tem uma base ideológica e política; depende de como 
as pessoas se vêem na sociedade e de seu acesso real ao poder. (1988). 

 

Quando se aborda educação, se reflete sobre quem é responsável para que a 

mesma ocorra, sejam os pais, familiares, professores, ou aonde se adquire esta 

educação, seja no trânsito, no clube, na escola ou no trabalho. Acredita-se que estas 

aprendizagens equivalem a uma extensão das aprendizagens que ocorrem no lar, 

com a mediação dos primeiros educadores - os pais ou familiares mais próximos, 

mas todos os lugares e/ou pessoas com quem se convive educam constantemente; 

logo, existe um contínuo aprendizado. Com exemplos de bons comportamentos, boa 

índole e de personalidade equilibrada e socialmente adequada, ter-se-á conseguido 
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demonstrar aos condutores de veiculos que a educação no trânsito faz parte do 

conceito de respeito ao próximo. O respeito gera inevitavelmente a educação. 

O fator educacional se estende por meio do comportamento do indivíduo nas 

vias públicas, pois se participa do trânsito desde o ventre materno até a morte. 

Convém lembrar que quando se dirige, passeia, se caminha também se está no 

trânsito e, nesse momento, se repete o que foi aprendido na educação familiar e no 

convívio social. Se forem bons exemplos, formar-se-ão bons motoristas participantes 

do sistema de trânsito, educados e conscientes. 

Partindo deste paradigma educacional e frente aos constantes óbitos no 

trânsito de adultos no Brasil e no mundo, é que se percebe quão fundamental são as 

bases educacionais, ou seja, os valores, responsabilidades e exemplos adquiridos 

na família, que determinam o cidadão do futuro. 

A educação no trânsito, fornecida pelas escolas, desde a Educação Infantil 

até o Ensino Médio, é fundamental para a mudança constante de comportamento 

humano e formação de futuros cidadãos, motoristas contribuindo para um trânsito 

seguro. A continuidade deve ser ofertada sempre que possível através de 

programas ou projetos. 

Trata-se de uma aprendizagem cujas bases são práticas, existem a partir das 

vivências e, por isso mesmo, são tão difíceis de mudança quando já arraigadas, 

conforme nos orientam os estudos de JEAN PIAGET: 

 
Só podemos olhar o outro e sua história, se temos conosco uma abertura de 
aprendiz que se observa em sua própria história. Nesse sentido, a ação de 
olhar é um ato de estudar a si próprio, a realidade, o grupo, à luz que nos 
inspira, pois sempre só vejo o que sei. (PIAGET apud ARANHA,1996) 

 

A carência de bons exemplos dos pais para os filhos, quanto à educação para 

o trânsito, apenas afasta a efetividade de um trânsito possível de melhorias, 

segurança e mudanças reais no comportamento dos participantes. 

 

 

2.6 Abordagens epidemiológicas dos acidentes de trânsito  

 

O estudo do acidente de trânsito pode ser estabelecido em diversos níveis 

(VELLOSO, 2006). Diversas classificações já foram propostas, no entanto, não 
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existe uma que seja considerada de consenso. Nesta revisão, o estudo de acidentes 

de trânsito foi classificado em três categorias. São elas: estudos epidemiológicos, 

estudos de pesquisa qualitativa e estudos de pesquisa quantitativa. 

Estudos epidemiológicos são baseados em dados já existentes de acidentes. 

O objetivo destes estudos é traçar o perfil das colisões. Este pode ser quanto às 

condições temporais, locais e climáticas, ou quanto ao número de vítimas e veículos 

envolvidos (CHAWLA E MUKHERJEE, 2007). 

Os acidentes representam a principal causa de mortes, na faixa etária de 1 a 

14 anos em nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, as violências e acidentes 

juntos constituem a segunda causa de óbito no quadro de mortalidade geral 

brasileira. 

Uma série de fatores próprios dos adultos combinados entre si tais como 

sexo, idade e comportamento individual são os determinantes dos padrões de 

acidentes e lesões. Durante a adolescência os acidentes adquirem sua maior 

importância, sendo responsáveis por aproximadamente 80% das mortes nessa faixa 

etária (Maksoud e Eichelberger, 2005). 

Os comportamentos de risco, a falta de limite e a sua relação com os 

acidentes ou a implicação do adulto com a sua conduta são também influenciados 

pela relação do mesmo com a família e o meio social. Em contrapartida, as 

experiências positivas de presenças e aceitação do individuo pelos familiares e pelo 

grupo social no qual ele está inserido, geram sentimentos de segurança e 

adequação do mesmo. 

Sabe-se que os adultos intrépidos, mais impulsivos, mais agitados 

corporalmente, sendo ou não considerados hiperativos, correm mais riscos e podem 

se acidentar com mais frequência. Adultos mais bloqueados corporalmente com 

atividades preferencialmente simbólicas e mais parados terão menos oportunidade 

de se confrontar com obstáculos e se acidentar. 

De qualquer forma, é importante a avaliação individual de cada caso para 

inclusive preservá-las de condutas de risco relativas a acidentes. Pois, algumas 

situações de estresse e mudanças na sua vida, por exemplo, podem influenciar na 

incidência de ocorrência de acidente. 

A limitação deste tipo de estudo é que a análise dos anuários estatísticos de 

acidentes só fornece uma visão global da situação de segurança (GAWRYSZEWSKI 
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et al., 2009). Por isso, estes estudos geralmente envolvem a necessidade de adoção 

de uma metodologia com enfoque na relação ocorrência/determinantes. 

 

2.7 Trânsito 

 

Pelos dicionários o significado de trânsito é o movimento de veículos e de 

pedestres considerado em seu conjunto, corresponde a qualquer movimento ou 

deslocamento de pessoas, animais ou veículos de um lugar para outro. O direito de 

ir e vir, de ocupar o espaço público, de conviver socialmente neste espaço, são 

princípios fundamentais para compreender a dimensão do significado expresso na 

palavra “trânsito”. 

Segundo o CTB3 no Art.1 em seu §1° se define trânsito como “a utilização 

das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga”. (1997, p. 2). Ainda no CTB (p. 184) o termo trânsito recebe a definição: 

movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. 

Vejamos que adicionado o termo imobilização, disciplina também os veículos 

estacionados, tratando de igual forma aqueles colocados em lugares proibidos. 

 Além da questão técnica, o trânsito é uma questão social e política. Assim 

sendo, quando se pensa no trânsito, se devem descrever as características da 

sociedade na qual se insere. Por essas características, o trânsito traz um tema, uma 

problemática sócio-econômica, psico-social e nestes aspectos, o gerenciamento do 

trânsito tem sido uma aglomeração de conflitos. Logo, se faz necessário refletir 

sobre o comportamento de cada integrante que faz uso deste sistema de circulação, 

para que permita ou assegure o direito a todos de sua utilização. 

Conforme Tolentino (2006), o trânsito ocorre em espaço público e reflete o 

movimento de múltiplos interesses, dentre eles, atender às necessidades de 

trabalho, saúde, lazer e outros, os quais muitas vezes são conflitantes. Para que se 

possa garantir o equilíbrio entre os interesses coletivos, são estabelecidos acordos 

sociais por meio de regras, normas, sinais, os quais formam as leis, garantindo, 

dessa forma, à proteção à vida. 

Há que se considerar que o trânsito comporta grupos diferentes de pessoas 

que transitam de um lado para o outro. 
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Nos aspectos legais, as normas gerais de circulação e conduta dos usuários 

das vias terrestres são estabelecidas no Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 2005). O Artigo 29 desse 

capítulo determina que a circulação de motocicletas (e demais veículos) deva ser 

feita pelo lado direito da via, sendo guardada distância de segurança lateral e frontal 

entre os veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Entretanto, este artigo 

não é claro, pois admite exceções em casos momentâneos, onde a velocidade e as 

condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas permitam 

uma conduta diferente. Ainda, neste mesmo capítulo, o Artigo 54 estabelece que os 

condutores de motocicletas só possam circular: utilizando capacete de segurança, 

com viseira ou óculos protetores, segurando o guidom com as duas mãos e usando 

vestimenta de proteção. 

A Seção II do Capítulo IX do CTB define as diretrizes de segurança dos 

veículos (BRASIL, 2005). No caso do transporte de carga, utilizando-se veículos 

destinados a passageiros, o Artigo 109 desta Seção define que este deverá ser 

realizado segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN). No que diz respeito à atividade dos condutores profissionais, pode-se 

destacar quatro resoluções principais. 

A primeira refere-se à Resolução Nº 26, de 21 de Maio de 1998. Esta autoriza 

o transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros desde 

que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. 

Sendo proibido o transporte de produtos considerados perigosos. 

A Resolução Nº 203, de 29 de Setembro de 2006, disciplina o uso de 

capacetes para condutores de motocicletas. Sendo as principais exigências desta 

resolução: a fixação devida dos capacetes à cabeça, a utilização de viseira ou 

óculos de proteção e a certificação do capacete pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 

Existe, ainda, a Resolução Nº 219, de 11 de janeiro de 2007 que estabelece 

os requisitos de segurança para o transporte remunerado de cargas por motocicleta 

e motoneta.  

Analisando as definições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, 

trânsito é tudo aquilo que se movimenta, se locomove de alguma forma, através de 

veículos, animais, também aquele que se movimenta isolado ou em grupo. A 

movimentação constitui o trânsito independente do local em que está. 
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2.8 Segurança no trânsito 

 

É muito comum de um tempo para cá se falar em políticas públicas, de 

segurança, de educação no trânsito etc.  

No final do século XX, o cenário social internacional e nacional tornou-se 

mais complexo devido às grandes transformações tecnológicas, políticas e 

econômicas, com grande incremento da urbanização, da violência, sobretudo a 

juvenil. Esse período foi marcado pelo aumento da incidência e prevalência de 

morbimortalidade por causas externas, incluindo os acidentes (Cunha, 2000). 

As representações sociais dos acidentes de trânsito, na atualidade, trazem 

as marcas passadas interagindo com as questões e ideologias da vida moderna. 

Entendemos que o trânsito é um lugar propício a acidentes devido ao grande 

número de usuários que nele se encontra, interagindo e desenvolvendo as mais 

diversas atividades de necessidades diárias. 

Algumas literaturas apontam a constatação de maior incidência de acidentes 

nos homens do que em mulheres, pois, esses primeiros teriam tendência a um 

temperamento mais agressivo e como consequência maior risco em suas atividades 

cotidianas. 

O trânsito é um local onde deveria existir a preocupação com uma estrutura 

física que busque um ambiente livre dos fatores de riscos e acidentes. 

O trânsito cria um ambiente de insegurança e medo, que acaba por 

comprometer não só o desenvolvimento intelectual dos seres humanos como 

também criando barreiras que comprometem os mecanismos de evitá-los. 

Nessa vertente torna-se necessário a inclusão nos currículos dos 

profissionais de saúde desses temas, pois a educação para o trânsito se constitui 

um meio importante na transformação e repadronização de condutas que 

proporcionem ambientes saudáveis, diminuindo os fatores de risco que nele 

existem. A educação para o trânsito é considerada um dos mais importantes 

recursos na prevenção de acidentes, devendo estar presente em todos os 

programas com esta finalidade, incluída de forma permanente nas autoescolas ou 

outras instituições, para que o processo educativo possa se efetivar.  
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Na educação para o trânsito são enfatizadas regras de segurança durante o 

uso das vias, alertando a importância do uso de equipamentos de proteção 

individual, para minimizar os acidentes, reforçando medidas de primeiros socorros e 

reforçando proibições quanto ao uso de álcool, drogas e violência no trânsito. Deve-

se assegurar a instalação e manutenção de equipamentos e espaços para que 

evitem acidentes. 

Faz-se confusão entre educar e informar. Em grande parte, as campanhas 

institucionais mais informam do que educam, pois são desenvolvidas com fins 

publicitários. Os sinais de trânsito e os pontos para cada infração cometida são 

fatores comuns nas campanhas institucionais e se entende que não é o 

desconhecimento da legislação que causa a maioria dos acidentes e sim o 

comportamento reinante do não respeitar a lei. Para cada propaganda de 

conscientização, existem dezenas incitando a velocidade. O primeiro passo para 

desenvolver ação eficiente de educação para o trânsito é fazer cumprir o código de 

trânsito brasileiro.  

Por todo o exposto, acreditamos que os usuários do trânsito devem ser 

qualificados em cursos preparatórios durante as formações continuada no que 

tange a prevenção de acidentes com criação de políticas públicas que amparem 

esses indivíduos, principais autores e vítimas desse processo de fragilização da 

segurança no trânsito, de maneira pela qual é possível construir um ambiente mais 

seguro.  

 

2.9 Veículo de Trabalho (Motocicleta)  

 

O termo motocicleta é usado para indicar todos os veículos automotores de 

duas rodas. De maneira que abrange tanto as motocicletas mais pesadas, de maior 

potência, como as leves motonetas. Tecnicamente, as motonetas diferem-se das 

motocicletas em tamanho do motor e máxima velocidade de projeto (SHINAR, 2007). 

Na prática, a diferença é percebida na maneira de se posicionar ao conduzir o 

veículo. Nas motonetas o condutor se posiciona de forma sentada, enquanto que na 

motocicleta, ele conduz montado sobre o veículo (BRASIL, 2005). 

Apesar de o termo motocicleta ser usado para denotar todos os veículos 

motorizados de duas rodas, vale salientar que tipos diferentes de motocicleta são 
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utilizados com diferentes propósitos. As maiores são geralmente utilizadas em 

rodovias, sendo as menores usualmente utilizadas em vias urbanas. Logo, o tipo de 

usuário também é diferente. Além disso, há diferenças dos modelos, como peso, 

tamanho do motor, velocidade máxima limite, estabilidade e potência. Portanto, há 

diferenças também no que se refere à segurança (ZAMBON E HASSELBERG, 

2006). 

Contudo, pode-se dizer que no universo composto por motociclistas 

profissionais as características mencionadas são muito similares. O perfil dos 

condutores é parecido, o ambiente por onde trafegam também, assim como o 

modelo de motocicleta utilizado. Os modelos mais utilizados pelos motociclistas 

profissionais são os de 125 e 150 cilindradas. Segundo a Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Motocicletas (ABRACICLO, 2009) estas estão entre os modelos mais 

vendidos no país. 

Quanto às características, a motocicleta caracteriza-se pelo diminuto 

tamanho. Comparada aos demais veículos, estas são de natureza instável, tendo o 

desempenho susceptível às mudanças climáticas ou do estado da faixa de 

rolamento (MANICA, 2007). Além disso, não fornecem proteção adequada das 

pernas e outras estruturas corpóreas para atenuação do impacto decorrente de 

eventuais colisões, sendo obrigatório apenas o uso de capacete. 

Como meio de transporte, as motocicletas oferecem maior mobilidade e 

vantagens na utilização do espaço do que os automóveis. Suas características 

permitem o deslocamento em espaços reduzidos de forma eficiente. Pois, garantem 

a mobilidade e acessibilidade mesmo em ambiente viários congestionados (VIEIRA 

et al., 2008). Por fim, são também eficientes no que diz respeito ao consumo 

energético e emissão de poluentes quando comparadas aos automóveis, que 

apresentam taxa de ocupação média de 1,2 ocupantes por veiculo. No entanto, há 

maior preocupação quanto à poluição sonora, uma vez que este veículo apresenta 

níveis de ruídos maiores que os automóveis. 

 

 

2.10 Os custos sociais dos acidentes de trânsito 
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O acidente de trânsito é uma questão de saúde pública e afeta a economia da 

sociedade moderna. Do ponto de vista da sociedade, há fortes razões humanitárias 

e econômicas para atacar o problema dos acidentes viários. Entretanto, da 

perspectiva do indivíduo, os acidentes de trânsito são uma questão de menor 

preocupação que, por exemplo, a própria mobilidade. Isto porque, na percepção das 

pessoas, o risco de se envolver em um acidente de trânsito em uma determinada 

viagem realizada é muito pequeno (OGDEN, 1996; NODARI, 2003; BOTTESINI E 

NODARI, 2008). 

Os acidentes de trânsito provocam à sociedade consideráveis perdas 

econômicas e sociais. Estima-se que estes custem aos países da OCDE cerca de 

US$ 450 bilhões por ano (DEWAR E OLSON, 2007). No Brasil, segundo o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2008), 2% do PIB são desperdiçados 

anualmente em conseqüência dos acidentes de trânsito. As perdas humanas em 

decorrência dos acidentes de trânsito representam um grave problema de saúde 

pública brasileira. As mortes no trânsito ocupam a terceira posição no quadro geral 

de óbitos, ficando atrás apenas das mortes por doenças cardíacas e degenerativas 

(MÂNICA, 2007). 

Os custos dos acidentes estão associados a diversos fatores diretos e 

indiretos. A interrupção prematura de vidas, incapacidade física e emocional dos 

vitimados sobreviventes, perda por produção e atrasos gerados em função dos 

acidentes estão entre os custos indiretos. Os custos diretos são as despesas 

médicas, de ambulância, internação, e custos devido aos danos à propriedade 

(ROSA, 2006). 

No que diz respeito aos acidentes envolvendo motocicletas, pode-se afirmar 

que estes são os que geram os maiores custos. Isso ocorre porque estes implicam 

em danos mais severos, especialmente à vida (MÂNICA, 2007). 

 

 

2.11 Sistema de transporte e seus elementos 

 

 

  O sistema de transporte rodoviário é composto de três elementos essenciais, 

os quais podem contribuir para ocorrência de um acidente. São eles, o motorista, o 

veículo e a infraestrutura viária. Ainda, mais recentemente, discute-se a existência 
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de um quarto elemento, que seria composto pelas leis e regulamentações que 

buscam exercer algum tipo de controle sobre o sistema. Entretanto, pesquisas 

sistemáticas sobre o efeito das regulamentações não são evidentes (DEWAR E 

OLSON, 2007). 

Destes elementos, destaca-se o motorista, usuário do sistema de transporte, 

que é caracterizado por ser o único elemento do sistema capaz de tomar decisões. 

Além disso, é o maior responsável pela ocorrência de acidentes. Estima-se que 

cerca de 90% dos acidentes ocorridos tenham alguma relação com o fator humano e 

que este seja responsável sozinho por cerca de 50% deles (VELLOSO, 2006; 

BOTTESINI E NODARI, 2008). 

 

2.12 Os risco de acidentes 

 

 

O risco de acidentes é inerente à atividade de transporte (OGDEN, 1996). Em 

Engenharia de Transportes, risco é definido como a probabilidade de ocorrência de 

um evento indesejado que resulte em danos à saúde, à propriedade, ao meio 

ambiente ou ao bem estar (EVANS, 2004). 

O risco geralmente é medido através da razão entre o resultado de um evento 

indesejado e uma determinada quantidade de exposição ao evento. O numerador 

dessa razão é a contagem de ocorrência do evento, tais como mortes, colisões ou 

lesões. E o denominador é a estimativa da exposição a esse evento. Existem várias 

medidas de exposição, entretanto, as que possibilitam comparar o risco de acidentes 

entre modais são as medidas baseadas no tempo ou distância total de viagens 

(DIÓGENES, 2008). 

No que se refere às motocicletas, pode-se dizer que este veículo é o modo de 

transporte mais perigoso (ZAMBON E HASSELBERG, 2006). Por este motivo, 

alguns autores consideram o termo “segurança de motocicletas” um oxímoro 

(SHINAR, 2007). Em termos de risco de morte, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que, nos países em desenvolvimento, viajar por motocicleta é entre 10 

e 20 vezes mais perigoso que viajar por automóvel, tanto por quilômetro percorrido 

como por horas viajadas (WHO, 2004).  
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2.13 Fatores associados aos acidentes de trânsito 

 

 

São inúmeros os fatores envolvidos na ocorrência de acidentes de trânsito. 

Os mesmos estão sempre relacionados a uma falha em um dos componentes do 

tráfego (motorista, via e veículo) ou em uma combinação destes. Estes fatores 

podem influenciar o risco de acidentes tanto de maneira isolada como sinérgica. 

Dentre eles destaca-se o fator humano, maior responsável pela ocorrência dos 

eventos indesejáveis no trânsito. (BOTTESINI E NODARI, 2008; EVANS, 2004; 

DEWAR E OLSON, 2007 SHINAR, 2007). 

 

2.13.1 Fator humano 

 

As diferentes características dos indivíduos influenciam consideravelmente 

em seu comportamento e desempenho ao realizar uma determinada atividade. Logo, 

as decisões e atitudes que cada pessoa toma são diferentes entre si. E 

consequentemente, são também as respostas a estas decisões. No trânsito, isto 

implica que as características das pessoas impactam diretamente na ocorrência de 

acidentes. 

Dirigir é uma atividade complexa que envolve diversas tarefas simultâneas. O 

processo de condução é uma interação de ações de controle. Isto é, o motorista 

toma uma ação, observa as consequências desta ação e toma uma nova ação de 

controle. Neste contexto, o desempenho do condutor é resultado da capacidade que 

ele tem de receber e avaliar estas respostas, bem como de decidir qual ação a ser 

tomada é a melhor. Logo, seu desempenho depende de suas habilidades sensoriais 

e cognitivas, além de sua destreza (BOTTESINI E NODARI, 2008; EVANS, 2004). 

Neste contexto, vários estudos identificaram características pessoais e de 

comportamento humano relacionadas à maior incidência de acidentes. Destas, 

pode-se citar (DEWAR E OLSON, 2007; SHINAR, 2007): 

a) diferenças individuais como: personalidade, estado emocional, impacto causado 

por ter familiares vítimas de acidentes, estresse, agressividade ao volante, aceitação 

ao risco, conhecimento e experiência de direção, sexo, idade e destreza; 

b) fadiga ao conduzir causada por: sono inadequado, sonolência, cansaço mental, 

longa horas de condução, e cansaço físico; 
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c) alcoolemia e consumo de drogas; 

d) distração ao volante; 

e) percepção do motorista, tempo de processar informações e tempo de resposta; 

f) avaliação e percepção do risco. 

Assim, diversos fatores interagem entre si influenciando o comportamento dos 

motoristas no trânsito. O comportamento, diferentemente do desempenho é a atitude 

do motorista ao volante. Uma vez que o próprio motorista é quem toma as decisões 

no trânsito, medidas de melhoria de segurança do veículo ou do sistema viário nem 

sempre serão efetivas na redução de acidentes. Muitas vezes, podem até mesmo 

incentivar os motoristas a assumirem um nível maior de risco (BOTTESINI E 

NODARI, 2008). 

Por isso, estudos recentes apontam para medidas que visam influenciar o 

comportamento das pessoas. Apesar de muitas características que influenciam o 

comportamento humano serem imutáveis (como sexo e idade), Evans (2004) 

destaca quatro fatores que podem ser trabalhados com o intuito de prevenir 

acidentes de trânsito: estimativa de risco, normas sociais, mídia de massa e 

intervenções legislativas. 

A estimativa de risco está associada ao medo dos indivíduos de se 

envolverem em um acidente. Geralmente, as pessoas têm um comportamento 

otimista quanto à ocorrência de acidentes. Quanto às normas sociais, pode-se 

afirmar que o indivíduo tende a se comportar de maneira a obter aprovação da 

sociedade. Tal comportamento é comumente observado entre os adolescentes. 

Outra questão refere-se à mídia de massa, que frequentemente enaltece a 

velocidade e direção irresponsável em filmes e propagandas de televisão. Por fim, é 

sabido que as intervenções legislativas fazem com que as pessoas sigam as leis a 

fim de evitar as punições previstas em lei, entretanto isto depende da eficiência de 

fiscalização (EVANS, 2004). 

Entre os estudos feitos, identificou-se uma tendência de um perfil típico 

presente nos acidentes de trânsito. A maioria dos acidentados, geralmente, é do 

sexo masculino, possui pouca experiência de habilitação para conduzir veículos 

automotores e tem faixa etária entre 20 e 35 anos. Além disso, a influência do 

consumo de álcool e drogas aumenta drasticamente o número de acidentes, 

principalmente durante a madrugada, onde os volumes são pequenos e, no entanto, 

há um número desproporcional de acidentes. Por fim, estes estudos apontam para a 
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fadiga como uma das causas principais da perda de reflexo e tempo de reação, 

influenciando em acidentes. Sendo as pausas durante viagens longas fortemente 

recomendadas. 

 

2.13.2 Fator veicular 

 

Fatores relacionados ao veículo que influenciam a segurança dos motoristas 

estão associados ao desempenho do veículo quanto à adaptação às manobras de 

trânsito e à ergonomia quanto à visibilidade e conforto do motorista. O design do 

veículo influencia diretamente sobre estas duas variáveis (DEWAR E OLSON, 2007). 

A dimensão e forma garantem estabilidade e desempenho. O conforto está 

relacionado ao assento do veículo, tipos de controle de acionamento de rádio, 

espelhos e janelas, tipo de encosto para a cabeça e posição dos pedais de freio e 

aceleração. Quanto à visibilidade, esta é influenciada pela dimensão de janelas, tipo 

de espelhos e controles eletrônicos (OGDEN, 1996; SHINAR, 2007). 

Em relação às motocicletas, a preocupação é ainda maior. Isso acontece 

porque esse veículo possui aspectos diferentes aos dos automóveis. Suas 

características (ágil e dedimensões reduzidas) contribuem para dificultar a 

percepção de sua presença no leito viário. Os espelhos retrovisores convexos 

ampliam o ângulo de visão, mas distorcem a distância da imagem refletida. Além 

disso, a relação massa/potência contribui para um comportamento diferenciado na 

condução. A distância de frenagem necessária para uma motocicleta parar por 

completo a uma velocidade qualquer é sempre maior que a do automóvel. 

Adicionalmente, vários fatores influenciam na sua estabilidade. Entre eles pode-se 

citar o tamanho e largura dos pneus, a posição do centro de massa e o tipo de 

guidom (BRION, 2008; NELSON et al., 2006; RADIN UMAR, 2006; ZAMBON E 

HASSELBERG, 2006). 

Entre os aspectos relacionados ao fator veicular, no Brasil, o elemento que 

mais se destaca está relacionado ao estado geral do veículo. Tal fato está associado 

à falta de manutenção adequada em função da baixa renda per capita do país. 

Trata-se de um grave problema, uma vez que as consequências da manutenção 

inapropriada estão diretamente relacionadas ao desempenho dos condutores em 

relação às condições das vias (FORTUNATO, 1996; MÂNICA, 2006). 
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2.13.3 Fatores relacionados com a infraestrutura viária e a operação do tráfego 

 

Quanto à infraestrutura viária, muitos estudos, direcionados às vias rurais, 

demonstram a influência do projeto geométrico na redução de acidente. As questões 

abordadas consideram principalmente a largura da pista, faixas de tráfego, presença 

de acostamento, influência do greide, percepção da rodovia, condição do pavimento, 

hipnose causada por trechos sem curvas muito longos, distância de visibilidade, etc. 

(NELSON et al., 2006; NODARI, 2003). 

Quanto à malha viária urbana, os fatores de influência mais abordados são 

aqueles relacionados aos equipamentos de controle de tráfego: interseções, 

iluminação das vias e fatores ambientais. Também, são abordadas questões 

relacionadas ao tráfego (SHINAR, 2007). 

Em resumo, os resultados dos estudos revisados demonstram que 

contribuem positivamente para redução de acidentes: 

a) projetos de rodovias bem elaborados, que levam em consideração o efeito na 

segurança do greide e da sinuosidade da via, com maiores larguras de faixa de 

rolamento, presença de separação de pistas e acostamento; 

b) vias bem iluminadas, dotadas de equipamento de sinalização, boa qualidade de 

pavimento, com separação de pedestres e ciclistas, medidas de traffic calming e 

dotadas de sinalização semafórica eficiente nas interseções; 

c) melhoria do nível de serviço; e 

d) tráfego em condições climáticas de tempo bom e durante o dia. 

Em relação às motocicletas, o local mais adequado para o trânsito é do lado 

esquerdo da via, junto ao canteiro central, em faixa reservada e devidamente 

sinalizada. O ideal é que se estabeleçam essas faixas exclusivas para motociclistas 

nos grandes centros, especialmente nas vias expressas. Esta medida também 

atende aos interesses dos condutores de automóveis que se vêem envolvidos por 

uma acirrada disputa pelo espaço no leito viário, gerando insatisfação de ambas as 

partes. No entanto, apesar de existirem em algumas cidades brasileiras, como São 

Paulo, as faixas exclusivas para motocicletas não são tão comuns. Além disso, sua 

aplicação é recente e não há evidências concretas de que a utilização dessas possa 

reduzir os acidentes envolvendo motocicletas. 
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               CAPITULO II 

 
3 O CRESCIMENTO ALARMANTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO 
MOTOCICLETAS/MOTONETAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA NOS ÚLTIMOS 

ANOS 

 

 

3.1 Justificativas da importância do tema com seus objetivos e do método de 

pesquisa quali-quantitativo 

 

Esta pesquisa aborda o tema da Segurança Viária, inserido na área de 

Transportes Terrestre voltada aos acidentes envolvendo condutores de 

motocicletas/motonetas. Neste caso, os objetivos do trabalho são: revisar os estudos 

sobre segurança viária presentes nas literaturas e mapear o cenário da área de 

estudo através do levantamento e de análise dos anuários estáticos do crescimento 

desordenado das ocorrências dos acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas/motonetas e o crescimento da frota desses veículos, comparando-os às 

ocorrências com os demais tipos de veículos. 

Tal abordagem amplia a visão sobre o trânsito, considerando-o como um 

processo histórico social que envolve, principalmente, as relações estabelecidas 

entre as pessoas e o espaço, assim como as relações das pessoas entre si. Nesse 

sentido, ao promover o tema, ancorado sob um novo enfoque, fundamentado em 

princípios éticos, firmados pela convivência social e no respeito mútuo sempre 

assegurando o direito humano de ir e vir, de conviver, sobretudo, e de se viver no 

espaço público. 

Segundo a Assessoria de Imprensa do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), no Brasil atualmente existem mais de 43 milhões de veículos, sendo 

17% deles motocicletas. Além disso, mais de 11 milhões dos cerca de 40 milhões de 

condutores brasileiros possuem habilitação para condução de motocicleta. Em 2003, 

cerca de 26% dos veículos envolvidos em acidentes de trânsito no Brasil foram 

motocicletas. Sendo motociclistas 22% das vítimas não fatais e 13% das vítimas 

fatais, neste mesmo ano. 

O aumento da frota de motocicletas/motonetas tem contribuído para o 

aumento do número de acidentes envolvendo estes veículos. Além disso, o 

crescimento econômico aumenta a demanda por serviços realizados por 
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motocicletas/motonetas, inerentemente necessários às atividades econômicas das 

grandes cidades. Os acidentes decorrentes desta atividade – muitas vezes de alta 

gravidade, em função da exposição que o veículo de duas rodas oferece – geram 

custos relevantes para as cidades, sejam eles por perdas humanas ou de 

propriedade. 

Os serviços e atividades diárias desenvolvidos em motocicletas/motonetas é 

algo imprescindível para as cidades brasileiras, estudar os acidentes motociclíticos, 

tem o intuito de propor medidas que venham a mitigá-los, e que é algo de grande 

interesse econômico e social. A diminuição desses acidentes permite a redução dos 

custos gerados pelos mesmos, aumentando a competitividade econômica das 

cidades, ao reduzir as despesas com transporte, além da melhoria das condições de 

trabalho e de lazer dos condutores de motocicletas/motonetas. 

A utilização de medidas de segurança viária baseadas em estudos 

específicos e locais é comprovadamente capaz de propor medidas mais eficazes do 

que aquelas baseadas em estudos realizados em outra localidade, ou com outro 

enfoque se não do grupo de ação de tais medidas (DIÓGENES, 2008). 

Este capítulo apresenta a descrição do banco de dados de acidentes da área 

de estudo e o método adotado na elaboração e levantamento de dados. 

Conforme as características e os objetivos apresentados, o processo 

metodológico se baseou em instrumentos de revisão bibliográfica, após ocorreram 

outra etapa, sendo a segunda de pesquisa e tabulação de dados sobre ocorrências 

de acidentes ocorridos no município de Araguaína, do ano de 2014 a 2016, 

envolvendo motociclistas. 

Quanto à abordagem, esta pesquisa em segurança viária é classificada como 

mista, pois enfatiza a análise numérica e estatística dos dados de forma tanto 

qualitativa quanto quantitativa. E baseia-se no princípio de que aos usuários do 

trânsito não se apoiam de forma exclusiva nas ações preventivas. Ao tomarem o ser 

humano como “sujeito do cuidado”, os aspectos psicossociais necessitam ser 

abordados. Segundo Minayo (2004b).  

Segundo a classificação proposta por Gil (2002), os objetivos da pesquisa são 

tanto de caráter exploratório, como descritivo. E, finalmente, os procedimentos são 

classificados como pesquisa bibliográfica documental e de levantamento. 

O primeiro passo da etapa de revisão consiste na revisão teórica acerca do 

tema de segurança viária voltado aos condutores de motocicletas. Neste passo são 
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abordados temas como os métodos de estudo de segurança viária, os fatores de 

risco relacionados aos acidentes de trânsito. 

No segundo passo do estudo, foi realizada análise dos anuários estatísticos 

dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas/motonetas, de forma a levantar 

informações sobre a frota, acidentes envolvendo motocicletas/motonetas foco da 

área de estudo. 

Diante disso cremos que essa proposta de pesquisa torna-se a mais 

conveniente para a elucidação do problema levantado em nosso projeto, pois o 

método nos permite averiguar tal problema de maneira quantitativa, mediante a, 

levantamentos numéricos e também se verifica os fatores humanísticos e sociais 

através de uma abordagem qualitativa, desta maneira este ensaio assume uma 

relevância importantíssima na relação dos condutores de motocicletas/motonetas e 

a prevenção de acidentes no trânsito. 

 

 3.2 Amostra 

 

A amostra foi estrutura com dados de 1.523 (mil quinhentos e vinte e três) 

fichas e/ou formulário de ocorrências de acidentes de trânsito, dessas selecionadas 

para a pesquisa do tema as ocorrências que envolvesse motocicletas/motonetas e 

que tivessem sido atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins em 

Araguaína, nas vias públicas municipais, estaduais e federais ocorridas a partir do 

ano de 2014 até o ano de 2016, localizadas na região central e periférica do 

município de Araguaína- TO. 

 

3.3 Formações da amostra 

 

Procuramos verificar todas as fichas e/ou formulários de ocorrências de 

acidentes de trânsito que foram atendidas apenas pelo Corpo de Bombeiros Militar 

de Araguaína, nas vias públicas municipais, estaduais e federais ocorridas a partir 

do ano de 2014 até o ano de 2016, que tivessem apenas motocicletas/motonetas 
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envolvidas. O critério de escolha das fichas foi de forma excludentes das demais 

naturezas de ocorrências.  

No período de novembro a dezembro de 2016, foram feitas visitas na 

corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Araguaína, feito levantamento e 

apresentação de fichas e/ou formulários de ocorrências.  

Os critérios de inclusão da pesquisa foram à necessidade de todas as 

amostras fossem apenas pra acidentes de trânsitos com motocicletas/motonetas. 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Como instrumento da pesquisa, optamos por utilizar cadernetas de 

anotações de arquivos com 1.523 (mil quinhentos e vinte e três) fichas e ou 

formulário de registro de ocorrências de acidentes de transito, onde selecionamos 

entre elas as que envolvessem motocicletas/motonetas que foram atendidas pelo 

Corpo de Bombeiros Militar de Araguaína direcionadas a nossa pesquisa, 

considerando este serem de melhor adequação aos objetivos da mesma. 

 

3.5 Procedimentos 

 

No segundo passo foi realizado o mapeamento do cenário da área de estudo. 

Dessa maneira, são analisados os anuários estatísticos do número crescente de 

motocicletas/motonetas para fazer um comparativo no aumento do número dos 

acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, de forma a levantar informações 

sobre a frota, acidentes envolvendo motocicletas/motonetas e características dos 

transportes da área de estudo. 

Antes da realização e elaboração da pesquisa, o pesquisador fez uma breve 

explanação da importância da pesquisa e sua relevância para a comunidade 

acadêmica em segurança viária, ressaltando não haver qualquer tipo de danos à 

saúde, a moral ou pejorativos a qualquer um dos envolvidos. 

No inicio foi elaborado uma pesquisa junto ao Ministério das Cidades, 

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, RENAVAM-Registro Nacional de 
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Veículos Automotores e CBM-TO-Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, onde 

coletamos dados de anuários estatísticos do aumento da frota de veículos no Brasil 

no Tocantins e no município de Araguaína, para depois fazermos uma analise 

comparativo, para vermos se o aumento de motocicletas/motonetas em Araguaína 

tem alguma relação com o aumento no número de acidentes de trânsitos 

envolvendo motocicletas/motonetas na cidade nos últimos três anos.  

Foi elaborado um roteiro curto, com pesquisa de campo analisando dados de 

1.523 (mil quinhentos e vinte e três) fichas e/ou formulário de ocorrências de 

acidentes de trânsito, onde selecionamos entre elas as que envolvessem 

motocicletas/motonetas e que tivessem sido atendidas pelo Corpo de Bombeiros 

Militar de Araguaína, nas vias públicas municipais, estaduais e federais ocorridas 

nos anos de 2014, 2015 e 2016. Pesquisa feita de forma clara e precisa, tendo 

como vantagem facilitar a aplicação e a análise de dados correspondentes ao tema 

proposto. 

 Finalmente, o último passo da etapa de pesquisa compreendeu a análise dos 

resultados obtidos no levantamento realizado em campo e nas bases estatísticas. O 

material da coleta de dados, devidamente preenchidos nos proporcionou a 

elaboração de um texto descritivo fazendo um cruzamento das informações o qual 

nos permitiu redigir um novo texto contendo as relevâncias da pesquisa científica. 

Logo após, fez-se a tabulação dos dados comparando os questionamentos e os 

objetivos, momento em que foi feito um paralelo dos dados obtidos na pesquisa, 

com a finalidade de verificar e analisar os resultados. Com isso elaborou-se o texto 

final com intuito de averiguar o resultado obtido durante toda a pesquisa. Ainda 

neste passo final, conclusões do estudo e recomendações para trabalhos futuros 

foram elaboradas facilitando a abertura, a ampliação e o aprofundamento do estudo. 

 

3.6 Tratamentos estatísticos 

 

 Os dados coletados serão analisados nesse tópico em programa da Microsoft 

Excel 07 e em seguida expostos na forma de gráfico como se segue. 

O tratamento estatístico utilizou as informações contidas nas fichas e ou 

formulário de registro de ocorrências de acidentes de transito envolvendo 
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motocicletas que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Araguaína 

para verificar o aumento no número de motocicletas comparado com o aumento no 

número de acidentes por meio dos resultados obtidos na pesquisa.  

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Julgamos que este estudo foi pautado pela ética, tendo se buscado não 

lesar, em hipótese alguma, os participantes em seus sentimentos e em seus 

aspectos moral, físico ou material. Pensamos que este estudo poderá trazer 

benefícios à população estudada, em particular aos envolvidos nos acidentes 

pesquisados, pois o fato em si, de participarem de forma indireta, poderá ajudá-los 

a refletir e a esclarecer dúvidas da questão estudada. 

Todas as fichas e ou formulário de registro de ocorrências de acidentes de 

transito envolvendo motocicletas/motonetas que foram atendidas pelo Corpo de 

Bombeiros Militar de Araguaína, sendo que os dados das vitimas que constam nos 

formulários desses acidentes não serão divulgados, e sim os dados quantitativos 

daqueles acidentes pesquisados. Os dados coletados após a análise e discussão 

serão encaminhados para publicação como forma de colaboração científica, 

visando à prevenção de acidentes, e que os resultados da pesquisa estão sendo 

apresentados na forma de monografia, sem constar nenhum dado de vítimas 

envolvidas nesses acidentes, preservando suas identidades. 

 

4 RESULTADOS 

 

Analisando os dados obtidos na pesquisa e colocando em 09 (nove) tabelas 

que identificou o trabalho, apresentados em porcentagem podendo-se comparar 

assim o número com o aumento da frota com relação ao número no aumento de 

acidentes de trânsitos envolvendo motocicletas/motonetas nos últimos três anos em 

Araguaína.                                                                                             

Exemplificando, é notório como a questão da segurança do trânsito tem altos 

dados no Estado do Tocantins. As estatísticas dos acidentes de trânsito tem sempre 
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se elevadas, e essas ocorrências causam prejuízos materiais e humanos. Uma 

analise superficial das estatísticas dos órgãos oficiais – Ministério das Cidades, 

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, RENAVAM-Registro Nacional de 

Veículos Automotores e CBM-TO-Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e outros 

institutos que pesquisam a violência no trânsito no Brasil, nos auxiliou no estudo.  

Na tabela a seguir mostra o quantitativo numérico, a porcentagem total da 

frota de veículos e ilustra a frota de automóveis e motocicleta/motonetas no Brasil.  

Tabela 1  

Frota de veículos, por tipo e com placa, segundo a Federação Brasileira Out/2016 

BR PAIS TOTAL AUTOMOVEL MOTOCICLETA MOTONETA 

 BR    Brasil 93.305.422 51.017.596 20.821.872 3.963.753 

% da frota       100% 54,68% 22,32% 4,25% 

Fonte: Ministério das Cidades, DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, RENAVAM-
Registro Nacional de Veículos Automotores. 

 

Estes números denotam um valor bem expressivo na frota total de veículos, 

de automóveis e de motocicleta/motonetas registrado no Estado do Tocantins em 

2016, como se vê na tabela-2 a seguir: 

Tabela 2  

Frota de veículos, por tipo, com placa, segundo Unidades da Federação Out/2016 

UF  ESTADO TOTAL AUTOMOVEL MOTOCICLETA MOTONETA 

 TO Tocantins 632.657 192.354 216.658 88.435 

Fonte: Ministério das Cidades, DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, RENAVAM-
Registro Nacional de Veículos Automotores. 

 

Na tabela-3 mostra os valores numéricos significativos na frota total de 

veículos, de motocicleta/motonetas registrado no Município de Araguaína no 

Tocantins em 2016, como se vê a seguir: 

Tabela 3 

Frota de veículos, por tipo com placa, segundo Municípios da Federação Out/2016 

UF MUNICÍPIO TOTAL AUTOMOVEL MOTOCICLETA MOTONETA 

 TO  Araguaína 105.635 29.509 32.309 20.069 

Fonte: Ministério das Cidades, DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, RENAVAM-
Registro Nacional de Veículos Automotores. 

 

Acidentes de Trânsito ocorridos em Araguaína com Motocicletas/Motonetas 
atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins em 2014/2015/2016 
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A tabela-4 mostra os Acidentes de Trânsito atendidos e registradas pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins ocorrido em Araguaína em 2014 

envolvendo com todos os tipos de veículos. 

Já a tabela-5 mostra o número total de veículos no município, o número de 

motocicletas/motonetas e números dos Acidentes de Trânsito envolvendo 

motocicletas/motonetas atendidos e registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Tocantins ocorrido no município de Araguaína no ano de 2014. 

Se fizermos um comparativo com as duas tabelas a seguir (4 e 5), notamos 

que dos  456 Acidentes de Trânsito (Atropelamento, Capotamento/Tombamento e 

Colisão/Queda) atendidas e registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Tocantins ocorrido em Araguaína no ano de 2014, 352 cerca de (77,2%) desses 

Acidentes de Trânsito aconteceram com motocicletas/motonetas, como se vê nas 

tabelas a seguir: 

                                            TABELA 4 - ACIDENTE DE TRÃNSITO 2014 

                   “A” Atropelamento - “C/T” Capotamento/ Tombamento - “C/Q” Colisão/ Queda 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ -  TOTAL 

0  2  2  3  2  1  2  0  5  3  2  2  -    24     “A”  

1  1  1  2  0  0  0  0  0  2  2  2  -    11  “C/T”  

28  26  36  38  42  23  65  5  42  30  43  43  -   421“C/Q”  

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO), da Cidade de Araguaína. 

 

 

TABELA 5 - Frota de Veículos no Município de Araguaína/2014 

TOTAL DE 
VEÍCULOS 

 

MOTOCICLETAS 

 

MOTONETAS 

ACIDENTES COM MOTOS 

ATENDIDOS P/ BOMBEIRO 

95.737 29.328 18.189 352 

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2014/CBM-TO (Araguaína). 

 

A tabela-6 mostra os Acidentes de Trânsito atendidos e registradas pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins ocorrido em Araguaína em 2015 

envolvendo todos os tipos de veículos. 

Já a tabela-7 mostra o número total de veículos no município, o número de 

motocicletas/motonetas e números dos Acidentes de Trânsito envolvendo 

motocicletas/motonetas atendidas e registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Tocantins ocorrido no município de Araguaína no ano de 2015. 
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Se fizermos um comparativo com as duas tabelas a seguir (6 e 7), notamos 

que dos  506 Acidentes de Trânsito (Atropelamento, Capotamento/Tombamento e 

Colisão/Queda) atendidos e registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Tocantins ocorrido em Araguaína no ano de 2015, 499 cerca de (98,6%) desses 

Acidentes de Trânsito aconteceram com motocicletas/motonetas. 

Nota se também que nesse ano aumentou (3,2%) o número de 

motocicletas/motonetas em Araguaína com relação ao ano de 2014, 

consequentemente aumentou em (29,5%) o número de Acidentes de Trânsito 

atendidos e registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins envolvendo 

motocicletas/motonetas com relação ao ano anterior, como se vê nas tabelas a 

seguir: 

                                           TABELA 6 - ACIDENTE DE TRÃNSITO 2015 
                 “A” Atropelamento - “C/T” Capotamento/ Tombamento - “C/Q” Colisão/ Queda 

 

JAN 
  
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ -  TOTAL 

3  2  3  4  6  1  0  1  1  3  4  0  -     28   “A”  

0  1  2  0  0  0  0  0  0  3  2  0  -      8  “C/T”  

36  25  39  43  44  54  33  72  40  37  42  5  -    470 “C/Q” 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO), da Cidade de Araguaína. 

 

 

TABELA 7 - Frota de Veículos no Município de Araguaína/2015 

TOTAL DE 
VEÍCULOS 

 

MOTOCICLETAS 

 

MOTONETAS 

ACIDENTES COM MOTOS 

ATENDIDOS P/ BOMBEIRO 

100.140 30.313 18.775 499 

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2015/CBM-TO (Araguaína). 

 

A tabela-8 mostra os Acidentes de Trânsito atendidos e registradas pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins ocorrido em Araguaína em 2016 

envolvendo todos os tipos de veículos. 

Já a tabela-9 mostra o número total de veículos no município, o número de 

motocicletas/motonetas e números dos Acidentes de Trânsito envolvendo 

motocicletas/motonetas atendidas e registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Tocantins ocorrido no município de Araguaína no ano de 2016. 

Se fizermos um comparativo com as duas tabelas a seguir (8 e 9), notamos 

que dos  561 Acidentes de Trânsito (Atropelamento, Capotamento/Tombamento e 

Colisão/Queda) atendidos e registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
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Tocantins ocorrido em Araguaína no ano de 2016, 506 cerca de (90,2%) desses 

Acidentes de Trânsito aconteceram com motocicletas/motonetas. 

Nota se também que nesse ano aumentou (6,3%) o número de 

motocicletas/motonetas em Araguaína com relação ao ano de 2015, 

consequentemente aumentou em (1,3%) o número de Acidentes de Trânsito 

atendidos e registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins envolvendo 

motocicletas/motonetas com relação ao ano anterior, como se vê nas tabelas a 

seguir: 

 
                                           TABELA 8 - ACIDENTE DE TRÃNSITO 2016 
                 “A” Atropelamento - “C/T” Capotamento/ Tombamento - “C/Q” Colisão/ Queda 

 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ - TOTAL 

1  2  2  2  0  3  4  1  5  0  6  2  28  “A” 

0  5  0  0  2  1  1  2  1  0  0  1   13 “C/T”  

19  41  45  40  45  50  33  51  56  46  37  57  520“C/Q”  

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO), da Cidade de Araguaína. 

 

 

TABELA 9 - Frota de Veículos no Município de Araguaína/2016 

TOTAL DE 
VEÍCULOS 

 

MOTOCICLETAS 

 

MOTONETAS 

ACIDENTES COM MOTOS 

ATENDIDOS P/ BOMBEIRO 

105.635 32.309 20.069 506 

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN – 2016/CBM-TO (Araguaína). 

 

Levando em consideração o percentual dos dados das tabelas acima, revela 

a percepção no que tange a segurança, o que nos leva as seguintes conclusões:  

     Fazendo um paralelo entre os dados acima pudemos identificar que a cada 

ano que passa a frota geral de veículos no Brasil, no Tocantins e em Araguaína 

cresce, consequentemente cresce também o número de acidentes envolvendo 

motocicletas/motonetas no município.                                                                                  

No triênio foram observados 1.357 (mil trezentos e cinquenta e sete) 

acidentes de trânsito com motocicleta/motonetas atendidas pelo Corpo de 

Bombeiros Militar ocorridos em Araguaína. Do ano de 2014 ao ano de 2016, a frota 

de motocicletas/motonetas teve um crescimento de cerca 9,3%, com uma taxa de 

acidentes de trânsito envolvendo motocicletas/motonetas com um aumento de 

30,4%, enquanto os acidentes de trânsito englobando com todos os tipos de 

veículos tiveram uma elevação de 18,7%.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final podemos analisar que o tema proposto foi pertinente em demostrar 

que os veículos motorizados de duas rodas colaboram para não termos uma boa 

segurança viária no trânsito na cidade de Araguaína - Tocantins. O tema 

apresentado é novo porque não foram feitas pesquisa anteriores dessa natureza 

dentro da corporação dos Bombeiros de Araguaína e por contextualizar um pequeno 

recorte no enfoque sobre os problemas encontrados no trânsito de Araguaína. 

Na nossa pesquisa expomos alguns dados estatísticos para que se possa ter 

compreensão dos inúmeros casos de acidentes de trânsito que houve em 

Araguaína nos últimos três (03) anos, pois isso sim pode afetar a segurança do 

trânsito em Araguaína. 

Nesse triênio foi observado, identificado a seguinte analogia: que 

aconteceram nesse curto intervalo de tempo de três anos 1.357 (mil trezentos e 

cinquenta e sete) acidentes de trânsito com motocicleta/motonetas. A frota de 

motocicletas/motonetas teve uma crescente a cada ano pesquisado, 

consequentemente aumentou também a taxa de acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas/motonetas em Araguaína, isso evidencia que o crescimento na taxa de 

acidentes de trânsitos ocorridos em Araguaína nos últimos três anos, está 

intimamente ligado com o crescimento acelerado da frota desses veículos na cidade. 

Acreditamos para promover a segurança no transito são primordiais a efetivação 

contínua de programas preventivos e maior integralidade entre as instituições 

envolvidas, com planejamento e execuções, capazes de modificar o cenário atual 

com a implantação de uma Política Pública que estabeleça estratégias preventivas 

de acidentes e possa ampliar essa discussão objetivando a realização de mais 

pesquisas sobre o tema. 

Através das discussões teóricas e da pesquisa prática contatou-se a 

importância da prevenção de acidentes no sistema viário de Araguaína, por sua vez, 

a dificuldade da realização dessa prevenção pelos usuários do trânsito. Nesse 

sentido, defendemos uma maior aproximação entre os usuários do trânsito com os 

sistemas de segurança no trânsito. Pois, sabe-se que contra o risco é preciso se 

proteger, e disso resulta em ações de prevenção visando a dificultar ou impedir 

ameaças de qualquer espécie à vida.  
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Foi pensando na segurança do trânsito que buscamos informações que são 

importantes para construir uma compreensão do processo de organização do 

trânsito de uma cidade. 

Hoje, reconhece se que os perigos se encontram difusos pelos mais distintos 

espaços das vias de transito. Nosso estudo revelou que há necessidade de sua 

prevenção, mas é preciso que obtenham mais informações e subsídios para 

poderem melhorar suas práticas. 

Defendemos que a segurança dos motociclistas não deve ser deixada de 

lado, uma vez que ela provoca danos às vezes irreversíveis aos mesmos. 

Esperamos que este trabalho possa despertar nesses usuários do trânsito uma 

necessidade de inovação de sua prática de como se comportar no trânsito e que 

eles recebam tratamento adequado para transformar a prevenção em aliado 

permanente, possibilitando aos motociclistas uma forma de usufruir e desenvolver 

as suas habilidades intelectuais, sociais e físicas, de forma prazerosa, participativa 

e segura. 

No entanto, ainda há uma grande limitação na análise destes anuários, pois 

muitos acidentes não são registrados, e no caso dos acidentes envolvendo 

motocicletas, não é identificado o motivo da viagem na hora que acontece a 

ocorrência. 

Por fim, somente superando as inúmeras barreiras existentes é que 

conseguiremos contribuir com a difusão da prevenção de acidentes, contribuindo 

para que, cada vez mais, ele faça parte do dia a dia tanto dos da vida dos 

motociclistas como também da sociedade. 
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