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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A Organização das Nações Unidas 

de 2011 a 2020 e recomendou aos países membros

reduzirem em 50% a quantidade de vítimas fatais nestes 10 anos.

Para que esta meta sejam alcançada a ONU considera essencial a elaboração de

Nacional de Segurança Viária que estipule objetivos, metas e prazos ousados, mas factíveis, a fim 

de alcançar a redução de mortes recomendada.

 

Planos de segurança viária devem descrever com precisão o que é desejado e em quanto tempo. 

São usualmente formuladas com um máximo de 10 anos, com objetivos audaciosos, mas factíveis 

geralmente definidos em razão da quantidade de vítimas de acidentes.

 

O sucesso desses programas se baseia na obrigação e compromisso com metas de segurança viária 

com compromisso e vontade política para conduzir os trabalhos.

Desde o ano 1997 países europeus

políticas e programas de segurança viária com o objetivo de reduzir as fatalidades no trânsito

Suécia pretende, em 2020, ter aproximadamente 

taxa atual de mortes no trânsito 

 

O estudo espanhol “Mejores Prácticas de Seguridad Vial 

Selección de Mejores Prácticas en Seguridad Vial EU25 + Suiza + Noruega 

reune, na forma de manual, selação das melhores práticas européias em segurança viária.

 

Melhores práticas em 

E OBJETIVO 

 
O CESVI BRASIL - Centro de Experimentação e Segurança 

Viária, fundado em 1994, é o único centro de pesquisa 

brasileiro dedicado à reparação automotiva e à 

segurança viária. É membro do RCAR 

for Automobile Repairs, conselho internacional 

reune 25 instituições similares em 19 países

 

A Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu como Década da Segurança Viária o período 

de 2011 a 2020 e recomendou aos países membros, em especial aqueles em desenvolvimento,

reduzirem em 50% a quantidade de vítimas fatais nestes 10 anos. 

Para que esta meta sejam alcançada a ONU considera essencial a elaboração de

que estipule objetivos, metas e prazos ousados, mas factíveis, a fim 

de alcançar a redução de mortes recomendada. 

Planos de segurança viária devem descrever com precisão o que é desejado e em quanto tempo. 

nte formuladas com um máximo de 10 anos, com objetivos audaciosos, mas factíveis 

geralmente definidos em razão da quantidade de vítimas de acidentes. 

O sucesso desses programas se baseia na obrigação e compromisso com metas de segurança viária 

isso e vontade política para conduzir os trabalhos. 

países europeus, por meio de suas autoridades de trânsito,

políticas e programas de segurança viária com o objetivo de reduzir as fatalidades no trânsito

, ter aproximadamente 133 mortes em acidentes de trânsito

no trânsito é 4/100.000 habitantes. 

Mejores Prácticas de Seguridad Vial - Manual de Medidas a Escala Nacional 

icas en Seguridad Vial EU25 + Suiza + Noruega 

reune, na forma de manual, selação das melhores práticas européias em segurança viária.
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Centro de Experimentação e Segurança 

Viária, fundado em 1994, é o único centro de pesquisa 

dedicado à reparação automotiva e à 

do RCAR – Research Council 

conselho internacional que 

m 19 países. 

Segurança Viária o período 

, em especial aqueles em desenvolvimento, 

Para que esta meta sejam alcançada a ONU considera essencial a elaboração de um Plano 

que estipule objetivos, metas e prazos ousados, mas factíveis, a fim 

Planos de segurança viária devem descrever com precisão o que é desejado e em quanto tempo. 

nte formuladas com um máximo de 10 anos, com objetivos audaciosos, mas factíveis 

O sucesso desses programas se baseia na obrigação e compromisso com metas de segurança viária 

, por meio de suas autoridades de trânsito, desenvolvem 

políticas e programas de segurança viária com o objetivo de reduzir as fatalidades no trânsito. A 

em acidentes de trânsito, país cuja 

Manual de Medidas a Escala Nacional - 

icas en Seguridad Vial EU25 + Suiza + Noruega – SUPREME – 2007”, 

reune, na forma de manual, selação das melhores práticas européias em segurança viária. 
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As nações relacionados no estudo têm características muito diferentes daquelas encontradas no 

Brasil, mas bons exemplos que demonstram resultados positivos reunidos de forma sistemáticas 

somente são encontrados em paises desenvolvidos. 

 

O Brasil tem bons exemplos com vista à segurança viária como o “Programa de Proteção ao 

Pedestre” realizado na cidade de São Paulo, operações contra condutores alcoolizados (blitz “Lei 

Seca”) realizadas na cidade do Rio de Janeiro, prêmio internacional de segurança viária concedido 

à cidade de São José dos Campos em 2010, ciclovias nas cidades de Sorocabe e Santos, entre 

outros. Todavia os projetos não possuem informações disponíveis de forma sistêmica na internet. 

 

O CESVI BRASIL apresenta a síntese do estudo espanhol de melhores práticas em segurança viária, 

correlacionando em algumas circunstâncias as ações brasileiras, com o objetivo de difundir 

experiências reais que possam oferecer a promoção da cultura, por meio de modelos uteis ao 

desenvolvimento de novas ações que facilitem a prevenção de acidentes ou minimizar seus 

efeitos, contribuindo para a preservação da vida, da saúde e da integridade física daqueles que se 

deslocam diariamente por nossas vias. 

O estudo completo está disponivel na página eletrônica do CESVI – www.cesvibrasil.com.br . 
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2. MELHORES PRÁTICAS EM SEGURANÇA VIÁRIA 

 

O manual das melhores práticas em segurança viária contém grande variedade de medidas de 

segurança desenvolvidas na Europa, com o objetivo de inspirar as autoridades locais e regionais a 

adotar ações que possam reduzir o número de acidentes e vítimas. 

 

A possibilidade de adotar experiências bem sucedidas pode evitar desperdícios de tempo e 

dinheiro, mas é fundamental levar em consideração as particularidades locais quando se efetuam 

planejamentos de prevenção de acidentes, sobretudo porque não há receita de ações que valham 

para todos os países em razão das diferenças culturais, politicas e costumes. Também há que se 

considerar que algumas ações são relativamente menos complexas e de baixo custo; outras são 

medidas cuja aplicação é mais complexa e necessita de investimentos elevados. 

 

As medidas foram selecionadas a partir de estritos critérios que incluem os efeitos cientificamente 

comprovados em segurança viária, relação positiva custo-benefício, sustentação dos resultados 

obtidos, aceitação pública das medidas e a possibilidade de transferência para outros países. 

 

Como resultado do critério metodológico as medidas foram classificadas da seguinte forma: 

 

 “melhores praticas”: medidas cuja a existência de informações sobre os efeitos e relação 

entre custo e benefício era precisa e possibilitava valoração cientifica qualitativa. 

 “boas praticas”: medida cuja inexistência de informação sobre seus efeitos e relação entre 

custo e benefício era imprecisa a ponto de impossibilitar a valoração cientifica qualitativa, 

mas, existente uma fundamentada base teórica sólida; 

 “praticas promissoras”: medidas não dispunham de informações quantitativas porque 

estavam em fase inicial, somente haviam sido testadas em laboratório 

 ou em estudos em pequena escala, mas possuíam princípios teóricos concretos ou projeto 

piloto com resultados positivos, tais medidas foram classificadas como “pratica 

promissora”. 
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Esta classificação e a seleção das medidas foi realizada com o máximo cuidado, tendo a convicção 

de que o manual apresenta as medidas mais importantes, sem a pretensão de ser exaustivo. A 

seleção das medidas foi realizada sobre as bases de conhecimento do ano de 2007 e representam 

as melhores ações até aquele ano, sendo provável a ocorrência de evolução dos programas e das 

técnicas relatadas. 

 

As seções seguintes se apresentam com os títulos: organização institucional de segurança viária, 

cuja experiência é um marco de medida eficaz e efetiva de segurança viária; “suporte físico” 

indicação que considera aspectos relativos a infraestrutura e aos veículos; “suporte lógico” em 

segurança viária,  indicação que considera aspectos relativos a educação e campanhas, processos 

de habilitação, fiscalização; “atenção às vítimas” procedimentos e ações com vista a mitigar as 

consequências das lesões por meio de intervenção médica rápida e adequada; informações 

estatísticas que ofereçam a análise de dados de maneira confiável como condição necessária para 

dar prioridade às medidas de segurança viária e realizar o acompanhamento e desempenho das 

medidas de intervenção feitas ao longo do tempo. 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA 

 

São medidas que, em seu conjunto, formam a base para a aplicação das ações em todos os 

âmbitos da segurança viária como o marco geral da organização, visão, objetivos, estratégias, 

recursos financeiros, ferramentas, implementação e acompanhamento dos resultados obtidos. 

 

A descrição de um estado futuro desejável em segurança viária necessita de planejamento com 

base teórica, interação de seus vários componentes no sistema circulação. Articulação de metas e 

prazos, não somente por período de tempo específico, mas que se consiga, por meio de grandes 

esforços, a longevidade do projeto. Os resultados do trabalho sobre a segurança viária provocam a 

reflexão sobre as melhorias necessárias para atingir o objetivo estabelecido. 

 

Os trabalhos realizados neste sentido são a base como os modelos de “Segurança Sustentável” e 

“Visão Zero”, respectivamente implantados na Holanda e Suécia são exemplos de sucesso em 
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programas de segurança viária nos países de origem e que também têm sido adotados em outros 

países. 

 

A ideia, ambiciosa, é “remover” as possibilidades conhecidas de erro humano nos acidentes para 

reduzir as lesões e mortes em acidentes inevitáveis. Como a visão é compartilhada por todos os 

envolvidos, a responsabilidade pela segurança também é compartilhada por aqueles que usam o 

sistema viário, autoridades de trânsito, fabricantes de veículos, todos aqueles envolvidos em 

tráfego. 

 

2.1.1. VISÃO ZERO – SUÉCIA – MELHOR PRÁTICA 

 

Em 1997, o Parlamento sueco aprovou o programa “Visão Zero”, uma política de segurança 

audacioso baseado em quatro princípios: 

 

 Ética: a vida e a saúde dos seres humanos são o mais importante; tem preferência sobre a 

mobilidade e outros objetivos do sistema viário rodoviário; 

 Cadeia de Responsabilidade: fornecedores, organizações e condutores profissionais são 

responsáveis pela segurança do sistema, e todos tem a responsabilidade de cumprir as 

normas e legislação. 

 Filosofia de segurança: os seres humanos cometem erros. Os sistemas viários devem 

minimizar a possibilidade de erros; 

 Mecanismos de mudança: fornecedores e agências do sistema de controle viário têm que 

fazer todo o possível para garantir a segurança de todos e devem estar dispostos a 

adequação contínua a fim garantir a segurança. 

 

A Administração Sueca de Rodovias é responsável sistema viário. De acordo com os princípios do 

programa “Visão Zero”, todos os usuários do sistema viário são responsáveis por garantir 

condições de segurança.  
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Estima-se a redução do número de mortes entre os 25% a 30% em dez anos. A introdução da 

abordagem “Visão Zero” permitiu o desenvolvimento e aplicação de novos conceitos do sistema 

viário. 

 

2.1.2. SEGURANÇA SUSTENTÁVEL – HOLANDA – MELHOR PRÁTICA 

 

O programa visa prevenir acidentes e, caso ocorram, tem por objetivo minimizar suas 

consequências. Tem como base o conceito de que as pessoas cometem erros e são fisicamente 

vulneráveis. 

Há cinco princípios: funcionalidade, homogeneidade, previsibilidade, benevolência e compreensão 

da situação. A visão de Segurança Sustentável tem grande influência sobre os trabalhos de 

segurança viária e leva à inovação de medidas de segurança eficazes e sustentáveis. 

O princípio da “homogeneidade” significa reduzir a velocidade dos veículos motorizados para que 

a via possa ser compartilhada com veículos não motorizados e pedestres. Se não se pode manter a 

velocidade baixa, são desenvolvidas instalações para separar os usuários vulneráveis. 

A visão de segurança sustentável tem sido destaque na política de segurança viária na Holanda 

desde a década de 1990. As autoridades responsáveis nos âmbitos nacional, regional e local 

colocam em prática as medidas do programa de Segurança Sustentável. 

Estima-se que as medidas de infraestrutura de Segurança Sustentável reduzam a quantidade de 

vítimas fatais e não fatais em 6% em todo o país. Os custos, em especial os relacionados com a 

adequação de infraestrutura, são elevados, mas podem ser ajustados no orçamento de 

manutenção periódica da via. 

 

2.1.3. PROGRAMA TARVA – FINLÂNDIA – MELHOR PRÁTICA 

 

Trata-se de software especial chamado TARVA, disponível desde 1994 como uma ferramenta para 

coleta e análise de informações sobre acidentes ocorridos em todas as estradas da Finlândia. Ele é  
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usado para gerenciar informações estatísticas do número de acidentes, lesões, mortes e medidas 

relativas à infraestrutura da rede de estradas. Também se pode estimar os benefícios econômicos 

e custos das operações sendo sua operação flexível e fácil. 

As autoridades de trânsito finlandeses utilizam este software em todos os níveis de gestão de 

trânsito. 

Com o controle estatístico preciso do TARVA torna-se mais eficaz a utilização dos recursos. Os 

custos incluem despesas relacionadas à gestão de dados, pesquisa e desenvolvimento e 

procedimentos administrativos. A alocação de recursos é fundamental para a eficácia dos 

programas de segurança rodoviária. 

O processo de alocação de recursos deve estar associado aos objetivos de segurança viária a fim 

de alcançar o máximo desempenho dos fundos alocados para processo, garantindo que os valores 

obtidos por meio de financiamentos tenham seu uso controlado evitando, assim, o uso indevido 

de fundos. 

 

2.1.4. PROGRAMA TARVA – FINLÂNDIA – MELHOR PRÁTICA 

 

O Fundo de Segurança belga, criado em 2004, é um bom exemplo de como implementar a "mais 

segurança por menos dinheiro". Duas características desta medida são especialmente 

promissoras: a utilização das receitas multas para alcançar os objetivos de segurança viária, bem 

como a capacidade de reclamar o dinheiro gasto injustificadamente, isto é, o dinheiro não foi 

gasto ou justificado deve ser devolvido. O fundo recebe dinheiro de multas de trânsito pagas e 

oferece apoio serviços financeiros da polícia para executar ações relacionadas a fiscalização de 

excesso de velocidade, condução sob a influência de álcool, falta do uso do cinto de segurança, 

“comportamentos perigosos”, agressivos e acidentes de trânsito.  

O fundo pode ser usado pelas forças policiais federais e locais e é gerenciado pelos Ministérios 

Federais de Transportes e do Interior. A utilização dos recursos tem melhorado a vigilância e 

controle de certos tipos de conduta que contribuem com a ocorrência de acidentes de trânsito. 
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Nota: O Brasil possui o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET, fundo que 

deveria ser usado nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro que determina: “A 

receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em 

sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito”. 

3. INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 

A infraestrutura viária é o núcleo de todo o sistema de 

transporte e pode ser definida como “as instalações e 

serviços básicos necessários para as operações de 

transporte por vias urbanas e rurais”. É um conceito 

amplo que abrange os estudos de ocupação e uso do 

solo, planejamento de rede, construção e desenho de 

intersecções, manutenção das sinalizações, 

procedimentos controle de qualidade e auditorias, avaliações de impacto e inspeções segurança. 

Em geral não é fácil conceber uma rede viária ideal, pois envolve conceitos de desenho e operação 

que deveriam alcançar o entendimento dos condutores e pedestres, daquilo que poderiam 

esperar e oferecer em termos de segurança, combinando adequadamente o uso e ocupação do 

solo, distâncias entre o trabalho e a moradia, localização dos serviços diários, como escolas, lares 

de idosos, centros médicos e áreas comerciais e áreas residenciais, especialmente quando cuidar 

de uma rede existente que tem se desenvolvido ao longo de muitas décadas, em resposta às 

crescentes necessidades de mobilidade. 

No entanto, isso não significa que não possa ser feito com as redes existentes. A melhoria pode 

ser conseguida. 
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3.1. A REDE HIERÁRQUICA DE ESTRADAS “MONOFUNCIONAIS” – HOLANDA – BOAS PRÁTICAS 

 

Como primeiro resultado prático da visão de Segurança Sustentável, todas as autoridades de 

trânsito holandesas reavaliaram a classificação de suas estradas.  

Cada uma com sua característica própria e única: estradas da passagem para viagens longas, vias 

de acesso para chegar a áreas residenciais e aldeias e estradas rurais, etc. 

Nas estradas de acesso há interação entre automóveis e demais veículos vulneráveis, portanto, a 

velocidade do veículo deve ser baixa: 30 km/h em áreas urbanas, 60 km/h áreas rurais. Em 

estradas com separação física entre os dois sentidos opostos de tráfego e sem acesso para 

veículos lentos, os limites velocidade são 100 km/h a 120 km/h. Nos cruzamentos de estradas, 

distribuição de tráfego lento e rápido tem que se juntar novamente, então eles têm que reduzir a 

velocidade, por exemplo, por meio de uma rotatória. Cada categoria de estrada devem ser 

claramente reconhecida em suas características típicas de projeto. 

A classificação (catalogação) da rede rodoviária é requisito para “redesenhar” estradas que 

possam refletir perfeitamente sua modalidade de uso, causando o comportamento do tráfego 

desejado. 

 

3.2. BAIXAS ZONAS DE VELOCIDADE EM ÁREAS RESIDENCIAIS – HOLANDA – MELHOR PRÁTICA 

 

Por razões de segurança, as baixas velocidades são essenciais quando os veículos motorizados 

usam o mesmo espaço que pedestres e ciclistas. Muitos países têm introduzido zonas de baixa 

velocidade em áreas residenciais, escolares e comerciais. Na Europa, as zonas de 30 km/h são as 

mais comuns. Em áreas restrição de velocidade residencial (ou "Woonerf ') a velocidade máxima é 

ainda menor 10 km/h a 15 km/h. Em ambos os casos, é suficiente para colocar um sinal de limite 

de velocidade. 

Estas zonas de baixa velocidade devem ser mantidas por meio de intervenções físicas adequadas 

às características da via e área de ocupação, reduzindo-se o movimento do tráfego em locais 
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específicos, por meio de dissuasão do volume de tráfego e da promoção de outras formas de 

deslocamento como andar à pé, uso da bicicleta ou de transportes públicos. 

Tradicionalmente a iniciativa de introduzir áreas residenciais com restrição de velocidade, ou áreas 

30 km/h, muitas vezes operados por autoridades locais, contam com a participação dos 

moradores no processo de planejamento e aumento do apoio público à medida.  

As áreas de 30 km/h conseguiram reduzir a quantidade de acidentes em 27%; quantidade de 

vitimas com lesões leves em 61% e; acidentes com lesões severas em 70%.  

Outra vantagem foi o aumento dos deslocamentos a pé e de bicicleta, permitindo maior 

acessibilidade para as pessoas com dificuldades de mobilidade.  

 

3.3. GESTÃO DE PONTOS CRÍTICOS 

 

A localização dos pontos críticos é tarefa básica de autoridades de trânsito. Em toda a Europa 

existem muitas práticas diferentes para identificar e tratar esses locais de alto risco, mas ainda não 

se definiu qualquer classificação ou metodologia comum, dada a ausência avaliação de estudos 

específicos. 

Todavia foi criada uma lista comum de características de boas práticas para a gestão de locais com 

riscos elevados de acidentes: 

 localização exata de acidentes, informações sobre o volume de tráfego, regras de 

circulação e outras características da via como parâmetros de projeto e equipamentos; 

 definições concisas dos pontos críticos, seções transversais, gravidade dos acidentes, 

comprimento do tramo e o prazo para análise, correção do fluxo de tráfego; 

 estudo periódico, ao menos a cada ano, com base em dados acidente de um período de 3 a 

5 anos para controlar flutuações aleatórias e estabelecer uma lista de prioridades; 

 sistema de gestão integrada, para análise, tratamento, alocação de recursos e eficiência de 

controle, com o objetivo de identificar os sucessos e fracassos.  
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Autoridades de trânsito, na esfera de suas atribuições, com o apoio de peritos realizam vistorias 

em locais de acidentes para coletar informações relevantes e implantar medidas que consigam 

reduzir o potencial de acidentes, cujos custos do processo são muito pequenas em relação custo-

eficácia obtido.  

 

3.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

As sinalizações vertical e horizontal fornecem informações importantes que melhoram as 

condições de segurança viária por meio de regulamentação, advertência e orientação aos usuários 

da via, para que estes possam se comportar corretamente. A sinalização deve ser implantada de 

forma coerente e visível para que ofereça ao condutor o entendimento das regras.  

Contudo, a sinalização deve ser usada com parcimônia, pois os condutores são capazes de 

processar quantidade limitada de informações de uma só vez. A sinalização excessiva em 

determinado trecho pode confundir e distrair aumentando o risco de acidentes. 

 

3.5. BANDAS RUGOSAS 

 

As chamadas “bandas rugosas” se referem a sinalização horizontal, geralmente faixas divisórias de 

pista, que contem aspereza, destinadas a vibrar e fazer barulho quando um veículo passa sobre 

elas alertando motoristas. A instalação destas bandas é responsabilidade de engenharia de tráfego 

ou autoridade de trânsito responsável pelo trecho sinalizado. 

Estudos realizados em vários países mostram que o número de acidentes com lesões podem ser 

reduzidos em mais de 30%, com a instalação destas bandas “sonoras”. As estimativas de custos 

são variáveis, mas a análise de custo-benefício na Noruega e nos EUA estimam que as vantagens 

compensam os custos, na proporção entre 3 e 180. 
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3.6. CONTROLE DE QUALIDADE – AUDITORIA DE SEGURANÇA 

 

A ideia de auditoria de segurança rodoviária foi realizada originalmente na Grã-Bretanha em 1965, 

com o intuito de verificar preventivamente, as questões de segurança em vários estágios, com o 

objetivo de identificar possíveis problemas no planejamento e projeto evitando o desnecessário 

dispêndio de recursos e vidas.  

Inspeção segurança rodoviária é um instrumento que consiste, inclusive, em verificações 

periódicas da rede existente. 

As auditorias de segurança rodoviária são frequentemente descritas como o primeiro passo para a 

introdução de um sistema de gestão de estradas de qualidade global e são geralmente realizadas 

por auditores. 

Os benefícios de auditorias de segurança compõem a redução do risco de acidentes em função 

dos planos de transporte e reduzir os custos relacionados a esses possíveis acidentes. Estes custos 

de auditoria, em geral, são estimados em menos de 1% do custo de construção de todo o projeto. 

4. VEÍCULOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 

 

Os veículos e seus dispositivos de segurança desempenham uma importante função na segurança 

viária. O projeto de um veículo influi na proteção dos ocupantes em um acidente e probabilidade 

de ferimentos graves; dispositivos adicionais de segurança, tais como cintos de segurança e 

airbags, fornecer proteção adicional aos ocupantes do veículo. Para dois veículos rodas, o uso de 

roupas de proteção e capacete ajuda a atenuar as consequências do acidente. 

Os sistemas de ajuda à condução inteligentes, incluindo tecnologias integrado no veículo, entre os 

veículos, bem como entre a estrada e o carro, ajudando o motorista a se comportar de forma 

segura, evitando erros e violações que de outra forma poderia levar a acidentes. 
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4.1. VISIBILIDADE DO VEÍCULO 

 

É importante para a segurança viária a possibilidade de detectar 

precocemente a presença de outros veículos e pedestres na via. A detecção 

antecipada irá produzir uma manobra evasiva antes de acidente ou 

possibilitando reduzir a gravidade do acidente. A iluminação é a forma mais 

geral para aumentar a visibilidade. 

Para as bicicletas se tornarem mais visíveis, especialmente à noite, são 

geralmente utilizados dispositivos ou roupas que refletem a luz, pratica 

também indicada aos pedestres, condutores de motociclos e ciclomotores. 

 

4.1.1. LUZES DIURNAS (LCD)1  -  MELHOR PRÁTICA  

 

Luzes diurnas ligadas são obrigatórias por lei a todos os veículos que viajam na maioria das 

rodovias europeias independentemente das condições de climáticas ou condições de iluminação. 

O objetivo de luzes diurnas é reduzir os acidentes que ocorrem durante o dia e envolvem mais 

veículo. As luzes de circulação diurna aumentam a visibilidade e melhoram a percepção da 

distância e da velocidade do veículo a motor. Eles também melhoram possibilidades de que outros 

utilizadores da estrada detectam a presença de veículos automóveis antes e variar o seu 

comportamento. 

Em 14 Estados Membros da UE, existem regulamentos LCD obrigatórias até agora, com exigências 

diferentes, e outros Estados-Membros recomendar o seu uso. Estudos indicam que o uso de luzes 

diurnas reduzem o número de acidentes envolvendo múltiplos veículos durante o dia em 5% a 

15%. 

O custos associados com luzes diurnas são principalmente os custos associados com o uso de de 

combustível e custos relacionados ecológicos. A meta-análise mostrou que, no caso de veículos 

                                                           

1 Em inglês DRL – Daytime Running Lights. 
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menores, consumo de combustível aumentaria em 1,6% e o Para veículos maiores, de 0,7%. A 

estimativa de custo-benefício relações variando de 1,2 a 7,7. 

Nota: no Brasil há projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados propondo a 

obrigatoriedade do uso de farol baixo durante o dia (Projeto de Lei n.º 3522/12).  

 

4.1.2. REFLEXÃO NATURAL DE BICICLETAS – MELHOR PRÁTICA 

 

O uso de dispositivos refletivos dispostos nas laterais da bicicleta, geralmente nas rodas dianteira 

e traseira, tem como objetivo melhorar a visibilidade lateral dos ciclistas durante noite, reduzindo 

os riscos de colisões transversais. 

Na Holanda, a introdução do refletivo lateral nas bicicletas resultou uma diminuição de mortes 

ciclistas à noite em 4% e uma redução global de cerca de 1%. Uma vez que os custos associados 

com aplicação da medida são insignificantes e o benefício é alto. É comum na Europa o fabricante 

de pneus de bicicletas entregarem fitas refletivas para serem instaladas no aro das rodas. 

 

4.1.3. EURONCAP – PROJETO VEÍCULO SEGURO DO VEÍCULO – MELHOR PRÁTICA 

 

O programa europeu de avaliação de novos modelos de veículos (EuroNCAP) realiza testes de 

colisão dos veículos mais populares vendidos na Europa com o objetivo de avaliar a proteção 

oferecida aos ocupantes e pedestres. Os testes realizados incluem testes de impacto frontal a 64 

km/h contra uma barreira deformável e impacto lateral a 50 km/h produzido por outro veículo, 

avaliando o comportamento de segurança do veículo e a proteção oferecida aos ocupantes 

adultos e crianças. 

Com base nos resultados obtidos nos testes é feita a classificação de segurança do veículo, valor 

varia de 1 a 5 estrelas, onde cada estrela representa a redução do risco de lesão grave ou morte 

em cerca de 12%. 
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Nota: dede 2010 a América Latina conta com os ensaios feitos pela LatinNCAP, instituição que 

realiza testes em veículos semelhantes a EuroNCAP. 

5. EDUCAÇÃO E CAMPANHAS DE SEGRUNÇA VIÁRIA 
 

A educação viária visa promover o conhecimento e a compreensão das regras de trânsito, 

melhorando o entendimento do condutor por meio de treinamentos que reforçam ou modificam 

as atitudes para a consciência do risco, a segurança pessoal e a segurança de outros usuários da 

via.   

 

5.1. CAMPANHA SOBRE O CINTO DE SEGURANÇA – HOLANDA – BOA PRÁTICA 

 

Armadillo é o nome da campanha de sensibilização sobre o uso de 

cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças na Holanda. 

Campanhas feitas em 2004 e 2005 se destinaram a melhorar a 

conformidade com as regulamentações sobre o uso de cinto de 

segurança, com particular ênfase para os ocupantes do banco 

traseiro, principalmente crianças entre 4 e 12 anos de idade. 

A estratégia foi fundamentada no incentivo do comportamento “positivo”, fazendo ênfase sobre 

os benefícios desse comportamento. A campanha utilizava televisão, rádio, outdoors, publicidade 

e sites para obter a sua mensagem e ela desenvolveu um pacote educacional para as escolas 

primárias. A campanha Armadillo é organizado pelo Ministério dos Transportes, o assistência e 

cooperação da agência holandesa responsável pela segurança rodoviária e regionais autoridades 

governamentais. 

Em 2006, cerca de 16 Estados-Membros da União Europeia lançaram campanhas semelhantes, 

panha holandesa sobre cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças, financiado pelo 

Comissão Europeia. 
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Estudos mostram que a proporção oferecida as crianças que são transportadas em um dispositivo 

proteção) aumentou de 75% em 2004 para 82% em 2005 e 90% em 2006. O uso de sistemas de 

retenção aumentou de 25% em 2004 para 56% em 2006.  

6. FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

 

Jovens condutores inexperientes têm um risco muito maior de ser envolvido em um acidente do 

que os condutores mais velhos e mais experientes. A formação do condutor é uma importante 

ferramenta que prepara as pessoas para dirigir com segurança e cria a consciência dos riscos de 

dirigir veículos a motor. Enquanto os requisitos mínimos para a condução de testes e diretivas são 

emitidas na UE, a questão da formação do condutor não tem sido abordada da mesma forma, 

cada país responsável pela formação de seus condutores. 

 

6.1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA FORMAÇÃO DO CONDUTOR 

 

Existe uma diversidade considerável em leis nacionais e regulamentos relativos à formação dos 

motoristas. A abordagem mais comum é a formação profissional fornecido pelo professores 

certificados, seguido de um exame (teórico e prático), que, se aprovado, permite a carta de 

condução. Em alguns países a formação profissional é complementada por práticas na companhia 

de pais ou outros adultos mesmo após a habilitação formal do candidato. 

Para educação do motorista é importante para os alunos não só aprendem a controlar como a se 

familiarizar com o veículo e as regras de trânsito, mas também aprender a avaliar riscos e fatores 

que aumentam o risco no trânsito, para além de ser um bom avaliador de suas próprias 

capacidades e limitações.  
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Matriz OEC: elementos essenciais à formação do condutor 

 Conhecimento e 
habilidades 

Fatores que 
incrementam o risco 

autoavaliação 

Objetivos da vida e 
atividades vitais 

Estilo de vida grupo, 
idade, 
ambiente cultural, 
posição 
social, etc relação ao 
comportamento 
condução 

Busca de sensações 
Risco de internação 
Normas grupo 
A pressão dos pares 

competição 
introspectivo 
Pré-requisitos 
próprio 
Controle de impulso 

Objetivos e contexto 
da condução 

Eleição de modos; 
Eleição de momento; 
Planejamento de rota. 

Álcool; 
Ocupantes jovens; 
Horário de pico; 
 

Motivos próprios que 
influem nas escolhas; 
Pensamento 
autocritico; 

Domínio das 
situações de tráfego 

Legislação; 
Avaliação de perigos; 
 

Falta de respeito às 
normas de tráfego; 
Andar “colado”; 
Usuários vulneráveis 
da via; 

Avaliação das 
habilidades ao 
volante; 
Estilo de condução; 

Manobras com o 
veículo 

Funcionamento do 
carro; 
Sistemas de proteção; 
Controle do veículo; 
Leis da física. 

Ausência de cintos de 
segurança; 
Falha dos sistemas do 
veícuo; 
Desgaste de pneus. 

Aferição das 
habilidades no 
controle do veículo. 

 

6.2. CONDUTOR COM ACOMPANHANTE 

 

O objetivo da condução acompanhada é oferecer aos novos condutores jovens mais experiência 

antes de obter a sua licença de condução definitiva. A falta de experiência é considerada um dos 

três fatores chave que explica no elevado risco de acidente entre os motoristas novatos. 

Fornecer acompanhantes, incluindo pais, com informações e conselhos sobre como levar concluir 

as suas tarefas de forma eficaz, e incentivá-los a fornecer oportunidades práticas. Embora possa 

ser desejável estabelecer padrões mínimos para os companheiros, não se deve excluir ou 

desencorajar as pessoas que querem fazer companheiros.  

Condução acompanhada deve ser feito em cooperação com a escola de condução e tanto 

Professor da condução e do passageiro (pai) deve estar ciente do importante tarefa de ensino que 

realizam. 

Países europeus aplicam os princípios da condução acompanhada (17 países ao final de 2006, 

incluindo Áustria, Bélgica, França, Suécia), pois intensifica as experiências, reduzindo o número de 
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acidentes durante esta fase de condução acompanhada. Os acidentes são escassos e o efeito é 

positivo devido ao risco global inferior de acidentes após obtenção de autorização condução. 

 

6.2.1. CONDUÇÃO ACOMPANHADA – SUÉCIA – BOA PRÁTICA 

 

Graças à reforma introduzida em setembro de 1993, a idade mínima para aprender a foi reduzida 

de 17,5 anos para 16 anos, enquanto a idade para a permissão continuou em 18 anos. O intuito de 

diminuir o limite de idade foi para dar aos motoristas a oportunidade de ganhar experiência antes 

de chegar ao exame de condução. Aprender a dirigir aos 16 anos é um processo voluntário, mas na 

prática muitos motoristas aproveitaram oportunidade. 

Diminuir a idade legal para a condução de passageiros exigir uma mudança legislativa. 

Durante o primeiro ano após a obtenção da carta de condução, o risco de acidentes por milhão de 

km para os motoristas novatos com o antigo sistema era 0,975, em comparação 0,527 com um 

risco para os motoristas com o novo sistema. Isto representa uma diminuição risco de 46%. 

Questão que causava preocupação era o possível aumento de acidentes durante as práticas, fato 

que colocaria em risco o futuro do projeto. No entanto, quando se comparam os custos medidos 

em termos de acidentes durante práticas e os benefícios em termos de redução de acidentes após 

a obtenção permissão, os benefícios parecem compensar os custos em uma proporção de 30:1. 

A formação do condutor tem como entendimento tradicional se concentrado em habilidades de 

manobras e os conhecimento das regras de trânsito. É importante facilitar a compreensão sobre 

os riscos, adquirir habilidades, conhecer as regras, leis físicas, limitações do condutor e do veículo, 

psicologia, trabalhar para o objetivo final de formação do condutor com cultura de segurança, e 

não só tecnicamente competente.  

A avaliação de resultado mostrou melhora significativa no conhecimento e atitudes cerca de 18 

semanas após treinamento. 
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7. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÁFEGO 

 

É amplamente aceito que a implementação e controle aprimorados (especialmente diante de 

excesso de velocidade, condução sob a influência de álcool ou sem cinto) é muito importante (e 

lucrativo) para alcançar uma melhoria substancial em segurança viária dentro de um prazo 

relativamente curto. 

A aplicação da lei de trânsito deve influenciar o condutor de sobre a possibilidade de ser flagrado 

em infração e ser punido. A quantidade e frequência das operações policiais determinam as 

possibilidades de pegar o infrator, principalmente se for acompanhada de matérias jornalísticas, 

conversas com amigos ou colegas em seu meio social. Quando os motoristas percebem que essa 

possibilidade é suficientemente alta por isso evitariam cometer infrações de trânsito. 

Basicamente: acompanhado por publicidade suficiente, operações regulares, mas imprevisíveis, 

percebidas à distância e em local que dificulte a evasão do condutor. 

Para o impacto máximo de segurança, é importante se concentrar na fiscalização de infrações que 

têm um impacto direto e comprovado de segurança (excesso de velocidade, condução sob a 

influência de álcool, falta do uso do cinto segurança, não respeitar a distância de segurança) em 

locais e horários em que se esperam as violações para que se tenha maior repercussão na 

segurança e na conscientização.  

Aumentar a aceitação e credibilidade desta atividade é importante para evitar a impressão de que 

a operação é apenas para gerar receita aos cofres públicos, quando na verdade se propõe a 

mostrar os efeitos positivos da aplicação sobre o comportamento de segurança de tráfego. 
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7.1. EXCESSO DE VELOCIDADE 

 

Há relação clara entre a velocidade desenvolvida em uma 

rodovia e o número de acidentes graves. Reduzir as 

violações por excesso de velocidade afeta diretamente o 

nível segurança. Existem vários métodos para impor limites 

de velocidade, sendo o controle automático de velocidade o 

meio mais eficaz, uma vez que a probabilidade de ser 

flagrado é elevada. Radares fixos e móveis realizam esta forma de controle. 

Outra forma de controle é fiscalizar a velocidade média desenvolvida pelo veículo em trecho 

especificado calculado automaticamente pelos radares, registrando o tempo decorrido entre a 

passagem entre dois ou mais pontos de referencia.  

 

7.1.1. CONTROLES DE VELOCIDADE POR SEÇÃO – HOLANDA – MELHOR PRÁTICA 

 

Na Holanda há 14 seções distribuídas pelas rodovias, cujos trechos são monitorados 24 horas por 

dia, o que significa que as chances de ser flagrado são altíssimas. A primeira seção de controle 

tornou-se operacional em maio 2002 para apoiar a introdução de um limite de velocidade de 80 

km/h onde era 100 km/h, com o fim de melhorar a qualidade do ar em um bairro densamente 

povoado próximo à rodovia.  O respeito ao limite de velocidade nas seções fiscalizadas é de 98% e 

nos tramos de estrada anteriores e posteriores à seção o número de acidentes diminuiu em 10%.  

Custos ano são entre 2 e 4 milhões. Receita de multas durante a primeiro ano foi de 7 milhões de 

euros. Isto resulta numa relação custo-benefício entre 1:1,7 e 1:3,5, excluindo, assim, economizar 

em despesas acidentes que não foram estimados. 
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8. REABILITAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
 

 

Medidas de reabilitação são aquelas destinadas a recuperar “competência” para dirigir após 

cometer infrações de trânsito, também conhecida como “reciclagem” do condutor. Os programas 

de reabilitação devem ser considerados complemento de outras ações que visem reabilitar o 

motorista; medidas de diagnóstico são aquelas que visam identificar indivíduos que estão em via 

de cometer infrações de trânsito ou se comportam de forma perigosa ao dirigir. 

 

8.1. REABILITAÇÃO 

 

A maioria das atividades de reabilitação concentra-se nos condutores que têm penalidades por 

dirigir sob a influência de álcool ou drogas. As atividades também se concentram em condutores 

que tenham cometido outras infrações de trânsito graves, como a excesso de velocidade, 

condução imprudente e agressivo. 

Os efeitos de reabilitação sobre o número total de acidentes de um país nunca podem ser muito 

elevadas, uma vez que apenas atinge os motoristas que tenham sido apenados por infrações ou 

delitos graves de trânsito. 

Estudo suíço estimou que a introdução de um curso nacional de reciclagem obrigatória para os 

motoristas infratores geraria uma redução de fatalidades e ferimentos graves em torno de 0,5% 

em cada grupo de infratores.  

Contudo, os benefícios podem ir além da segurança tráfego. Por exemplo, cursos de reabilitação 

para os agressores dirigir sob a influência de álcool pode também gerar uma diminuição do 

número de mortes relacionadas ao consumo de álcool e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas afetadas. 

Diretrizes para melhores práticas:  
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 participação em um programa de reabilitação deve ser uma condição de nova permissão 

para condução e não pode substituir a sanção de suspensão licença, mas para 

complementá-la; 

 distinguir padrões de consumo de álcool e de drogas; 

 elementos educacionais e terapêuticos; 

 tamanho do grupo não deve exceder 10 pessoas; 

 a medida corretiva deve ser imposta o mais cedo possível após a primeira ofensa grave; 

 não deve ser ministrado pela administração publica, mas entidades não governamentais; 

 os participantes com menos recursos financeiros devem receber ajuda. 

 

8.1.1. RECICLAGEM OBRIGATÓRIOS PARA OS MOTORISTAS – AUSTRIA – BOA PRÁTICA 

 

O grupo-alvo inclui motoristas com infrações graves, como dirigir alcoolizado e excesso de 

velocidade, sendo a participação obrigatória se o condutor quiser recuperar a licença. 

O curso de conscientização para participantes completa lacunas no conhecimento, por exemplo, 

os efeitos da velocidade e os problemas de exceder o limite. São realizados em institutos de 

psicologia de tráfego, autorizadas pelo Ministério Transporte Federal, que possui profissionais com 

experiência em treinamentos e possibilidade de aplicar intervenção terapêutica ao condutor, se 

necessário.  

Em 2,5 anos, 30,6% dos infratores por condução sob influencia de álcool não tinham participaram 

do curso de reciclagem reincidiram na infração em comparação com 15,8% dos que tinham 

participado do curso.  

 

 

 



 

  

26 Melhores práticas em segurança viária 

8.2. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

As vantagens potenciais de diagnóstico dependem, principalmente, da confiança na qual se pode 

prever comportamentos de risco. Por isso, os países precisam desenvolver modelos licenciamento 

pode ser dirigida a condutores que apresentam um risco claro para os outros. Os testes de 

diagnóstico deve ser baseado num juízo de incapacidade funcional relevantes para dirigir com 

segurança. 

Com base em experiências europeias se desenvolveram as seguintes diretrizes para as melhores 

práticas: 

 sistema de avaliação é dirigida aos condutores com incapacidade funcional relevantes para 

uma condução segura é preferível a um sistema de avaliação obrigatória todos os 

condutores; 

 rede de comunicação que envolva a comunidade, que engloba médicos, profissionais de 

saúde, assistentes sociais, policiais, amigos e familiares e motoristas; 

 o conceito "alto risco de acidente" seria definido por consenso internacionalmente; 

 deve desenvolver melhores ferramentas para avaliar a capacidade de condução; 

 o papel das autoridades que concedem as licenças não deve ser limitada aos 

procedimentos emissão do mesmo, mas também deve oferecer orientação sobre vários 

temas e adaptação de veículos ou alternativas de mobilidade. 

 

8.2.1. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA MOTORISTAS BÊBADOS – ÁUSTRIA – BOA PRÁTICA 

 

Quando um condutor é flagrado dirigindo com um teor de álcool no sangue de 0,16% ou acima, ou 

se você se recusar a se submeter a um teste do bafômetro (ou um exame assistente saúde ou de 

uma amostra de sangue), a lei exige que ele passar por uma avaliação psicológica para o tráfego. 

A avaliação psicológica é feita por profissionais especialmente treinados em institutos autorizados 

em cooperação com o escritório de emissão de cartas de condução, e consiste em teste de 

execução de tarefas e teste de personalidade, precedido por um exame médico.  
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A lei exige que a avaliação será combinada com a retirada da carta de condução há pelo menos 

quatro meses, uma multa, e a participação em um curso de reciclagem para os motoristas. 

Desde 1990, o número de acidentes por condução sob a influência do álcool na Áustria tem 

diminuiu ligeiramente (2.860 acidentes em 1991-2746 em 2005). A diminuição destes acidentes 

pode ser atribuído a várias medidas, inclusive a obrigação do motorista pagar os custos de 

avaliação psicológica. 

9. ATENÇÃO AS VÍTIMAS 

 

A atenção ocorre durante, após o acidente e inclui a recuperação médica e psicológica da vítima. 

Cuidados após acidentes geralmente consiste de vários estágios integrados: primeiros socorros, 

resposta de chamada de emergência sistemas de emergência eficazes, segurança e proteção do 

acidente, transporte e tratamento médico, e o subsequente apoio médico e psicológico à família 

da vítima. 

 

9.1. PRIMEIRO SOCORRO 

 

De todas as vítimas mortas em acidentes 

rodoviários, 57% morrem nos primeiros minutos 

após o acidente, antes da chegada dos serviços 

de emergência. As primeiras ações de 

salvamento são vitais, literalmente falando. 

O sistema "ideal" de primeiros socorros deve 

consistir em: 

 

 educação sobre primeiros socorros nas escolas, repetidamente, por exemplo, uma vez por 

ano, para manter conhecimento; 
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 educação "primeiros socorros" obrigatório para formação dos motoristas; 

 requalificação de "primeiros socorros" para os motoristas em intervalos regulares; 

 opcional: campanhas de primeiros socorros para motivar os adultos sem habilitação. 

 

A resposta às chamadas de emergência deve ser eficaz para assegurar o rápido e adequado 

salvamento pelos serviços de emergência no local do acidente. O período de tempo entre o 

acidente e a chegada dos serviços de emergência (tempo de resposta) pode ser reduzido 

adotando-se certas ações técnicas de infraestrutura, instruções claras aos usuários do sistema 

sobre o que fazer quando os veículos de emergência têm de chegar e organizar o resgate. 

 

9.1.1. RESPOSTAS EFICAZES PARA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA – ALEMANHA – MELHOR PRÁTICA 

 

Rettungsgasse é o termo alemão para emergência na pista e indica a obrigação dos condutores 

adotarem procedimento específico caso haja congestionamento provocado por obstrução na via 

devido a acidente de trânsito. 

Isto quer dizer que os veículos parados neste congestionamento devem se posicionar deixando 

espaço entre as filas de veículo (corredor central) para que os veículos de emergência consigam 

passar e chegar até o local do acidente.  

Se a rodovia tiver de duas faixas de rolamento os veículos parados na faixa da esquerda devem se 

deslocar ainda mais à esquerda e os veículos na faixa da direita devem se deslocar ainda mais para 

a direita.  Esta faixa livre permite que todos os veículos de serviço de emergência proporcionar um 

auxílio rápido e eficaz em situações de tráfego congestionado. 

Embora as estimativas sejam imprecisas disponíveis, é provável que a relação custo-benefício seja 

favorável.  
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9.1.2. A UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE CUIDADOS INSTENSIVOS – DINAMARCA – MELHOR 

PRÁTICA 

 

Tratamento profissional de lesões durante a primeira hora crítica depois de um acidente (o Golden 

Hour) é crucial. Se o paciente não receber tratamento  médico apropriado para os primeiros 60 

minutos, a probabilidade de recuperação bem-sucedida são reduzidos drasticamente. Tratamento 

profissional no local, estabilizando os pacientes para transporte, e um transporte seguro e rápido a 

instalação médica aumenta as chances de sobrevivência e reduz a lesão permanente. 

Na área de Copenhague uma Unidade de Atendimento Móvel Intensiva (UAMI) fornece 

tratamento pré-hospitalar às vítimas de acidentes viários. Os socorristas (médico e bombeiros) 

tem a função de proteger e estabilizar pacientes vítimas de trauma no local do acidente, na 

tentativa de aumentar as chances de sobrevivência do paciente durante transportar para o 

hospital. Na Suécia, os enfermeiros altamente qualificados fazem parte da equipe de UAMI; na 

Áustria médicos de emergência e paramédicos especialmente treinados. 

O serviço de call center de emergência decide se a enviar um UAMI ambulância ou normal.  

Em um país com população esparsa e longas distâncias de transporte, pode ser necessária a 

utilização de helicópteros também. 

Os custos são altos, mas parcialmente compensado com menores gastos hospitalares.  

Nota: o Brasil possui nível de atendimento semelhante e de excelência com socorristas médicos e 

bombeiros nos atendimentos de emergência como o “Resgate” (Corpo de Bombeiros) e o Serviço 

de Atendimento Médico de Urgência – SAMU. 

10. APOIO PSICOLÓGICO 
 

Um acidente de trânsito pode ter consequências físicas, mas também psicológica e social, não 

apenas para a vítima, mas também para a sua família e amigos. A mobilização de apoio psicológico 

deve começar imediatamente após o fato, o que significa inicia-lo “ainda” na fase do atendimento 

de emergência. Por vezes, pode ser necessário de longo prazo de apoio, bem realizada por 
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profissionais ou voluntários. Apoio psico-social deve ser entendida como uma medida preventiva, 

uma vez que os fatos acidentes rodoviários traumáticas podem criar pós-traumático levar a 

maiores riscos e danos à saúde. 

Apoio psicológico às vítimas de acidentes estrada – Espanha – Prática promissora. 

Na Espanha, o projeto "Assistência às vítimas de raiva da estrada" está orientado para um 

intervenção em duas fases, tanto para "direta" das vítimas e da "indireta" (família ou amigos 

próximos). A fase de primeira intervenção ocorre imediatamente depois acidente, o segundo 

compreende um tratamento a longo prazo das consequências acidente psicológico. 

Recomendamos um três componentes para garantir que as vítimas têm acesso a apoio psicológico 

adequado.  

1. Uma rede de apoio vítimas de acidentes de trânsito;  

2. Formação para os trabalhadores de apoio à vítima Hospital e outros, um protocolo para 

apoio às vítimas de acidentes rodoviários.  

 

Além disso, organizações representativas voluntários interesses das vítimas de acidentes de viação 

e apoio psicológico. 

Em diferentes países, há pessoas diferentes envolvidas no apoio psicológicas vítimas de acidentes 

de trânsito: as vítimas, os pais ou outros famílias, voluntários, profissionais como policiais, 

funcionários de hospitais, assistentes sociais e psicólogos. 

Os traumas psicológicos que surgem de acidentes de trânsito podem gerar consequências 

negativas, tais como perda de emprego, depressão e até mesmo suicídio.  

Nota: No Brasil este trabalho de apoio psicológico é feito, principalmente, por Organizações Não 

Governamentais – ONGs, como Trânsito Amigo – (Rio de Janeiro), Thiago Gonzaga (Porto Alegre), 

entre outros. 
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11. DADOS ESTATÍSTICOS 

 

Os dados de segurança de estradas são essenciais para o 

desenvolvimento de uma estratégia apta ao conhecimento dos 

problemas e quais são as causas.  

Quanto mais se sabe sobre o progresso na segurança viária e as 

causas desta evolução, o melhor será a possibilidade de 

projetar e implementar as soluções apropriadas. A análise de 

eficiência para garantir que os recursos limitados são usados 

também requerem dados suficientes. Isto significa que precisamos de dados confiáveis: 

estatísticas de acidentes, dados de exposição, indicadores garantia de execução de dados e análise 

de acidentes abrangente. 

A confiança nos dados depende, em grande medida, do método de coleta destes dados que 

seriam garantir que os dados estão corretos e representativa. Também é importante bom 

documentação do método de recolha de dados, bem como a acessibilidade do mesmo. 

 

11.1. ESTATÍSTICAS SOBRE ACIDENTES RODOVIÁRIOS 

 

Nem todos os acidentes de trânsito são registradas e armazenadas em um banco de dados. 

Geralmente as fatalidades são melhor apontadas, mas mesmo assim os dados não são completos. 

A taxa de registro das mortes provavelmente varia entre 85% e 95%. segundo desce a gravidade 

das lesões, a taxa de registo diminui ainda mais. Taxas de registro de ferimentos graves raramente 

excedem 60%, as de pequenos ferimentos, em geral, não excede 30%. 

Outro fenômeno geral é que o registro de acidentes que não envolvam veículos a motor muito 

menos complexo do que o de acidentes envolvendo outro veículo automotor. O falta de 

informação sobre os acidentes provoca a insuficiência de dados e “empobrece” as estimativas 

para a dimensão do problema segurança viária. E, em alguns tipos de acidentes podem também 

levar à decisões justificadas equivocadas. 
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11.1.1. ESTATÍSTICAS SOBRE ACIDENTES RODOVIÁRIOS – HOLANDA – MELHOR PRÁTICA 

 

Para calcular o número real de mortes em acidentes rodoviários, o Escritório Central Estatísticas 

Holanda compara três fontes de dados: 

 

 Registro de acidente de polícia e o “Instituto Médico Legal”; 

 Arquivos judiciais sobre mortes não naturais; 

 Arquivos sobre as causas de morte dos censos populacionais municipais. 

 

Os dados globais também estão disponíveis na internet. 

A taxa de informação do número real de mortes em acidentes rodoviários, com base em três 

fontes de dados em conjunto, é muito alto: 99,4% em 2004. O taxas de informação individuais 

foram de 90% (registros policiais), 88% (dados judiciais) e 95% (censo municipal). Não se sabe 

exatamente o custo, mas é assumido como sendo baixo. 

Para obter informações sobre o progresso e os problemas da segurança viária são essenciais a 

exposição de dados. Estes dados fornecem informações sobre como, quando e quais distâncias 

andando pessoas, e como as pessoas são tratadas. Juntamente com informações sobre acidentes, 

este informação para calcular o risco relativo de viajar em geral, e modos de transporte 

específicos, tipos específicos de estradas ou grupos populacionais. 

Em toda a Europa, o número de acidentes nas estradas diminuiu nas duas últimas décadas, apesar 

do aumento na mobilidade. Este significa que o risco de se envolver em um acidente de trânsito, 

por exemplo, em quilómetros viajados diminuiu substancialmente. Mas esse declínio não é 

distribuído igualmente entre os vários modos de transporte, ou entre tipos de estrada ou tipos de 

usuários da estrada. 
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Se o risco de alguns tipos de deslocamento permanece elevado, pode ser necessário tomar 

medidas específicas para travar ou impedir o número de acidentes. Para avaliar as diferenças de 

risco e sua evolução, necessário para controlar a exposição, numa base regular. 

 

11.1.2. A PESQUISA NACIONAL SOBRE DESLOCAMENTO – GRÃ – BRETANHA – MELHOR PRÁTICA  

 

A Pesquisa Nacional sobre Viagens (PNV) fornece informações sobre o viagens pessoais dentro da 

Grã-Bretanha e monitores comportamentos. A primeira pesquisa desse tipo foi realizada em 1965. 

Em 1988, o PNV tornou-se um inquérito contínuo, realizado a cada mês, recolhendo informações 

sobre diferentes aspectos da viagem, incluindo o modo, (a pé, de carro, ônibus, etc), os pontos de 

partida e destino, tempo de viagem e distância, bem como informações sobre pessoas, veículos e 

casas. 

O PNV é encomendado pelo Ministério Britânico dos Transportes e os resultados são publicados 

pelo Departamento de Transportes. 

Os custos de pesquisas anuais bastante elevados. Não no entanto, são compartilhados com 

organizações de pesquisa e da indústria, uma vez que o dados são interessantes para uma 

variedade de finalidades. 

12. INDICADORES DE SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTOS 

 

O número de vítimas em acidentes rodoviários e gravidade de lesões são indicadores diretos do 

estágio de desenvolvimento em segurança viária, demonstram o nível de segurança de um país e 

podem ser usados para avaliar o impacto de medidas específicas. 

Estes indicadores, frequentemente chamados de desempenho de segurança, são úteis para 

monitorar o comportamento dos condutores e as características das rodovias, sendo possível 

relacionar o nível de segurança estrada, velocidades, taxas de uso cinto de segurança... 
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É importante definir indicadores de desempenho segurança que permitam mensurar de forma 

confiável a relação causal com o número de acidentes ou consequências de acidentes sobre a 

saúde.  

Estudos sobre acidentes são destinados a obter informações mais detalhadas sobre as causas e os 

resultados de acidentes, que são reconstruídos a partir de informações de testemunhas, inspeção 

dos danos a veículos envolvidos e informações sobre as lesões, marcas deixadas na pista. 

Normalmente, esses estudos se concentram em tipos acidentes específicos. A informação é 

utilizada para a detecção de defeitos e possíveis melhorias de projeto, veículo, educação para o 

trânsito e de assistência à saúde.  

Estudos específicos são bastante comuns em outros tipos de meio de transporte, mas não tanto 

tráfego rodoviário, por razões que, aparentemente se desconhecem, mas talvez seja em razão de 

custos. 

No entanto, existe uma crescente experiência com este tipo de análise de acidentes, por exemplo, 

em França, Alemanha e o Reino Unido. 

 

12.1. ANÁLISE DAS COLISÕES DE CAMINHÕES PESADOS – HOLANDA – PRÁTICA PROMISSORA 

 

Este é um projeto de pesquisa-piloto que visa explorar as possibilidades de melhoria da segurança 

ativa e passiva de caminhões pesados. Os dados incluem inspeções onde um acidente ocorreu, 

informações policiais e os hospitalares, testemunhas, pessoas envolvidas. 

O trabalho consiste em reconstruir e analisar o acidente. Durante a fase piloto, os dados foram 

coletados em 30 acidentes, cujas ações dos investigadores em acidentes graves, por exemplo, se 

iniciaram dentro de 24 horas a partir do acidente. 

Os veículos foram inspecionados mais tarde. A polícia recolheu os dados em conformidade com 

seus próprios procedimentos e enviou esta informação para a análise em profundidade. Os dados 

foram coletados pela agência de investigação e departamentos Polícia de Investigação de 
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Acidentes holandeses. A Agência de Investigação de Acidentes é responsável pela codificação, 

análise e manutenção de base de dados. 

O pequeno número de acidentes (30 no total), não é adequado para uma análise confiável, 

embora tenham sido vistos alguns índices interessantes sobre o problema de acidentes com 

caminhões pesados. Estima-se uma amostra de 1.000, número adequado para se obter resultados 

estatisticamente significativos. Os custos são em 3.000 euros por acidente de 1.000 euros 

colocação do grupo de controle. 

13. CONCLUSÃO 

 

Acabado de chegar ao fim deste manual de segurança viária global, depois de ter encontrado um 

grande variedade de medidas que provaram ser eficazes (e rentável) ou são muito promissores 

nesse aspecto. Nós percebemos que nem todas as medidas são igualmente adequadas para todos 

os Estados-Membros.  

As medidas dependem em grande parte, entre outras coisas, o nível de segurança de corrente, as 

medidas introduzidas até agora, e os problemas específicos de segurança no país. Para países com 

uma história mais curta no campo de medidas de segurança rodoviária, pode existem certas 

medidas mais relevantes para os países que já têm uma longa tradição na segurança viária. 

Além disso, é de suma importância que medidas de segurança integradas dentro de um plano de 

segurança rodoviária (nacional) com base na análise aprofundada dos problemas que o país. 

Pode-se perguntar por que alguma medida específica não foi incluída no documento. O principal 

motivo é o desejo de concisão. Nosso objetivo foi descrever várias medidas de cada categoria de 

medidas de segurança viária, mas que é impossível apresentar uma lista exaustiva de medidas 

avaliado como o melhor, boa e promissora. A seleção final foi baseado na propostas dos Estados- 

Membros e juízos consistentes com base em critérios rigorosos. Como consequentemente, 

algumas medidas não chegaram até nós tão bom potencial práticas, outros podem chegar até nós, 

mas a "prova" da eficácia foi menos convincente que outras medidas da mesma categoria. 
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Finalmente, as descrições dos passos eram para ser breve. Se pensar seriamente sobre a 

introdução de algumas dessas medidas, é razoável obter informações adicionais nos documentos 

originais disponíveis no site do Observatório Europeu da Segurança Rodoviária (ERSO) 

http://www.erso.eu   

Em suma, esperamos que este livro irá estimular a sua motivação e inspiração para continuar 

prevenção de um número significativo de vítimas de tráfico, e para trabalhar em direção a uma 

mais seguras medidas de tráfego eficaz e eficiente. 
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