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RESUMO 

 

ACIDENTES “DE MOTO” EM PICOS, no “espaço social” de um acidente: 

construção sociológica/interpretativa do trânsito como um “ambiente de 

comportamento”.  

No trabalho que à frente se desenha, procuramos analisar os acidentes de transportes, 

com o foco nos que aconteceram envolvendo motocicletas, na cidade de Picos-PI, 

principalmente no período temporal referente aos anos de 2013, 2014 e 2015. Tentamos 

delinear possíveis relações entre as matrizes culturais dos indivíduos como estruturara 

geradora de sentido [no entendimento weberiano de sentido] – para o comportamento 

dos atores sociais no trânsito. A busca da pesquisa foi de entender se esses 

comportamentos orientados por sentidos seriam capazes de gerar comportamentos que 

amplificasse as possibilidades de um acidente ocorrer. A estrutura metodológica 

utilizada contou como ponto de partida para a estruturação empírica, da construção e 

aplicação de uma pesquisa de vitimização sobre acidentes de trânsito em Picos. 

Objetivávamos assim, entender o grau do problema “acidentes de trânsito” com foco 

nos que ocorreram com motocicletas. Para a busca de interpretação sociológica do 

problema focalizado, percorremos a trilha do aparato teórico do sociólogo Bernar 

Lahire, esse autor nos forneceu a estrutura básica para a construção dos retratos 

sociológicos de algumas das vítimas fatais do fenômeno em causa, servindo também de 

base para o “retrato” sociológico da maneira que ocorreu o acidente. Utilizamos 

também a estrutura analítica weberiana dos tipos ideais para seguirmos as relações 

sociais existentes no trânsito e desenhá-lo como ambiente de comportamento, seguindo 

para esse “focalizar” interpretativo os apontamentos de Goffman. Soma-se criticamente 

a essa estrutura analítica a teoria de habitus de Bourdieu desenhando, deste modo, nossa 

ferramenta metodológica. 

Palavras-chave: Acidentes, motos, Picos, trânsito, cultura. 

  



 
 

 

ABSTRACT  

 

"MOTO" ACCIDENTS IN PICOS, in the "social space" of an accident: sociological / 

interpretative construction of traffic as an "environment of behavior". 

In the paper that follows, we look at transport accidents, focusing on those that 

happened involving motorcycles, in the city of Picos-PI, mainly in the time period for 

the years 2013, 2014 and 2015. We tried to delineate possible relationships between the 

Cultural arrays of individuals as a meaning-generating structure [in the Weberian 

understanding of meaning] - for actions in traffic. The search of the research was to 

understand if these actions, thus oriented, would be possible to generate behaviors that 

amplified the possibilities of an accident to occur. The methodological framework used 

is a starting point for the construction and application of a victimization survey on 

traffic accidents in Picos. We thus aimed to understand the degree of the problem 

"traffic accidents" focusing on those that occurred with motorcycles. In order to search 

for a sociological interpretation of the focused problem, we follow the path of the 

theoretical apparatus of the sociologist Bernar Lahire. This author has provided us with 

the basic structure for the construction of the sociological portraits of some of the fatal 

victims of the phenomena in question, it also served as the basis for a sociological 

portrait of the way the accident occurred. We also use the Weberian analytical 

framework of ideal types to follow the social relations existing in the transits and to 

design it as an environment of behavior, following to this interpretive "focus" 

Goffman's notes. Bourdieu's habitus theory is critically summed up to this analytical 

framework. In this way, we design our methodological tool. 

Key-words: Accidents, motorcycles, Picos, traffic, culture. 

 

  



 
 

RESUMEN 

ACCIDENTES "DE MOTO" EN PICOS, en el "espacio social" de un accidente: 

construcción sociológica/interpretativa del tránsito como un "ambiente de 

comportamiento". 

En el trabajo que se desarrolla, buscamos analizar los accidentes de transporte, con el 

foco en los que ocurrieron involucrando motocicletas, en la Ciudad de Picos-PI, 

principalmente en el período temporal referente a los años 2013, 2014 y 2015. 

Intentamos identificar posibles relaciones entre Las matrices culturales de los 

individuos como estructura generadora de sentido [en el entendimiento weberiano de 

sentido] - para acciones en el tránsito. La búsqueda de la investigación fue de entender 

si esas acciones, así orientadas, serían posibles de generar comportamientos que 

amplificara las posibilidades de un accidente ocurrir. La estructura metodológica 

utilizada se provee, como punto de partida, de la construcción y aplicación de una 

investigación de victimización sobre accidentes de tránsito en Picos. Por lo tanto, 

pretendíamos entender el grado del problema "accidentes de tráfico" con foco en los que 

ocurrieron con motocicletas. Para la búsqueda de interpretación sociológica del 

problema focalizado, recorrimos la senda del aparato teórico del sociólogo Bernar 

Lahire, este autor nos ha proporcionado la estructura básica para la construcción de los 

retratos sociológicos de algunas de las víctimas mortales del fenómeno en cuestión, 

sirviendo también de base para la El retrato sociológico de la manera que ocurrió el 

accidente. Utilizamos también la estructura analítica weberiana de los tipos ideales para 

seguir las relaciones sociales existentes en los tránsitos y diseñarlo como ambiente de 

comportamiento, siguiendo para esa "focalización" interpretativa los apuntes de 

Goffman. Se suma críticamente a esa estructura analítica la teoría de habitus de 

Bourdieu dibujando. De este modo diseñamos nuestra herramienta metodológica 

Palabras claves: Accidentes, motos, Picos, tránsito, cultura. 
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“A tensão entre a necessidade de compreender e a necessidade de 

analisar é uma consequência tanto necessária quanto irremovível.” 

(Clifford Geertz) 

I. INTRODUÇÃO 
Os acidentes de trânsito no Brasil, observados em sua totalidade, expressam um 

aspecto trágico e persistente do cotidiano das rodovias, estradas e cidades brasileiras. O 

expressivo número de mortes e feridos apontado por estatísticas oficiais recentes para 

este tipo de evento, indica a necessidade de continuidade de pesquisas, aperfeiçoamento 

de políticas públicas e problematização das causas do fenômeno. Como forma de 

contribuir para a ampliação do entendimento sobre o tema, este trabalho apresenta 

resultados obtidos por meio de uma perspectiva analítica construída com base em 

instrumentos teóricos e metodológicos das ciências sociais. Vislumbrou-se expor 

algumas das implicações individuais e coletivas desses acidentes, bem como seus 

vínculos culturais/estruturais/sociais, os quais foram concatenados aqui pela categoria 

“mapas culturais”, categoria essa que por hipótese poderia apontar para as possíveis 

origens sociológicas do problema, sua reprodução social e a lógica de funcionamento 

deste fenômeno.  

Os desdobramentos e implicações do fenômeno são muitos e de longo alcance, os 

acidentes de trânsito, também denominados de “acidentes de transportes”, além das 

mortes e ferimentos, geram impactos econômicos aos envolvidos e ao Estado, e têm 

contribuído fortemente para a formação de uma verdadeira “indústria de traumas” 

físicos e psicológicos: “[...] As vítimas de acidente de trânsito podem sofrer extrema 

ansiedade cada vez que um ser querido entra no veículo [...]”. (BORGES, MIRANDA 

& SOARES, 2005, p. 43). As “vítimas ocultas”, as quais, via de regra, compõem-se por 

transeuntes, testemunhas ou parentes dos acidentados, além de pessoas não diretamente 

envolvidas fisicamente no acidente, mas que sofrem com o fato por meio de traumas 

sofridos por presenciá-lo, ou ter algum vínculo afetivo com o acidentado, ou ainda por 

compartilhar de alguma forma da angústia e do sofrimento causado pelo acidente, expõe 

a amplitude e dimensão dos impactos ocasionados pelo evento “acidente de trânsito”.                             

Observou-se que em paralelo as consequências como mortes, desespero, 

angústias, traumas psicológicos, impactos econômicos significativos, há uma variante 
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que segue no sentido contrário, pois consegue se beneficiar com o evento; estamos nos 

referindo ao mercado de bens e serviços relacionado aos acidentes de trânsito, mercado 

esse que apresenta um porte gigantesco. Essa ala comercial detém um nicho lucrativo 

com base em custos para reparação de danos, sepultamentos, tratamentos médicos e 

psicológicos, conserto de veículos, reparação de vias, residências, postes, socorro às 

vítimas, deslocamento, equipamento de socorro, isolamento, resgate e outros aspectos 

inerentes a um acidente de trânsito e que devem ser atendidos. A observação dos custos 

e dos números ligados apenas às vítimas diretas, demostra simultaneamente o tamanho 

dos gastos e a complexidade da situação. Em 2013, segundo Caribé (2015), o Brasil 

contabilizou mais de cento e setenta mil (170.000) internações em hospitais por 

decorrência de acidentes automobilísticos, gerando um custo superior a duzentos e trinta 

e um milhões de reais (R$ 231.000.000,00) ao sistema de saúde público do país; a 

autora também assinala para o mesmo ano uma taxa de vinte e um (21) óbitos por cem 

mil (100.000) habitantes, denunciando uma situação de “epidemia”, que ultrapassou o 

número absoluto de quarenta e dois mil (42.000) óbitos. 

Observa-se, pelos dados estatísticos, que o deslocamento em veículos pelo país é 

uma atividade muito arriscada, e ao decompormos os números dos acidentes por região, 

veículo, idade, dentre outras variantes, chega-se rápido a algumas conclusões: percebe-

se, por exemplo, o fato de que o risco a que se está exposto ao se deslocar em veículos 

aumenta significativamente quando o veículo utilizado é a motocicleta. Segundo Ogden 

(1996), esse é o tipo de veículo no qual os condutores estão vulneráveis à maior taxa de 

mortes por horas de exposição. Apesar dos riscos, o uso das motocicletas como meio de 

transporte apresenta um crescimento exponencial, segundo o Observatório das 

Metrópoles no seu relatório de 2015 intitulado “O Estado da Motorização Individual no 

Brasil”, registra-se que entre os anos de 2001 a 2014, o Brasil teve uma elevação no uso 

de motos que partiu de quatro milhões e quinhentas mil (4.500.000) para vinte e dois 

milhões e oitocentas mil (22.800.000) motocicletas, o que corresponde a uma variação 

positiva de quatrocentos e três vírgula sete por cento (403,7%). 

Algumas hipóteses podem ser compostas para dar conta da explicação dessa 

elevação, as quais também podem ser relacionadas com o fenômeno dos acidentes por 

meio de seus resultados numéricos e de seus vínculos culturais, expondo assim a 

interseção entre elementos que impulsionaram não só a elevação do uso das 

motocicletas, mas também dos acidentes, gerando uma explicação que pode ir adiante 
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da relação objetiva: mais motos no trânsito mais acidentes com esse tipo de veículo. 

Para esse fim, podemos citar problemas de infraestrutura urbana, precariedade do 

transporte público, questões econômicas, como elevação da renda das classes populares 

impulsionada pelo processo de inclusão social ocorrido nos anos 2000, acrescenta-se 

também pontos específicos referentes às características da motocicleta, a saber: baixo 

custo dos modelos populares quando comparada a automóveis, baixo consumo de 

combustível, agilidade que o veículo proporciona no trânsito, permanência de 

deslocamento mesmo no trânsito engarrafado, tamanho do veículo que facilita encontrar 

estacionamento, fatores como status, “aventura” proporcionada pelo veículo, falta de 

atratividade exercida pelo transporte coletivo, atribuição de sentido diferenciado no uso 

das motocicletas entre faixas etárias, concentração dos acidentes em determinados dias e 

horários, concentração de acidentes quando o veículo está sendo usado para fins 

específicos, por exemplo, laser,... A lista é longa e suas inter-relações complexas.    

 Ao focalizarmos no problema dos acidentes de trânsito mirando naqueles que 

envolveram motocicletas, esse será o pilar principal da nossa pesquisa, podemos notar o 

evento como sendo foco de preocupação e reflexão acadêmica anteriormente. Para não 

recuarmos muito no tempo, e citar nessa parte introdutória apenas um desses trabalhos, 

chamamos a atenção para o estudo que demonstra a situação para o ano de 20101 e os 

impactos para a cidade de Corumbá-MS (GANNE et al, 2013) resultante dos acidentes 

com motociclistas. O trabalho mapeou os “tipos” de acidentes que ocorrem com 

motocicletas na cidade de Corumbá, apontando também sua “frequência”, concluindo 

que o choque entre automóveis e motos é a primeira causa dos acidentes e a queda é o 

segundo fator causal. O estudo demonstra ainda a ocorrência dos acidentes como 

crescente, totalizando trezentos e setenta e oito (378) casos em 2010, superando a média 

de mais de um caso por dia.  O trabalho também aponta os prejuízos e a mortalidade no 

âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul proveniente dos acidentes com motos.  

Os números do Mapa da Violência (2013) demonstram que no ano de 2007 os 

óbitos em acidentes de trânsito de motociclistas, que somaram dez mil trezentos e 

noventa e dois (10.392) óbitos ultrapassaram as mortes de ocupantes de automóveis que 

contabilizaram dez mil duzentos e dezoito (10.218) mortes. No ano de 2009 o número 

de motociclistas mortos em acidentes foi de onze mil oitocentos e trinta e nove (11.839) 

                                                           
1 Usamos o ano de 2010 como referência, pois esse é o ano estipulado pela ONU como início da década 

da “Segurança Viária”. 
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ultrapassando as mortes de pedestres, que registram onze mil cento e noventa e quatro 

(11.194) vítimas fatais, tornando-se os acidentes com motociclista a maior causa de 

morte no país em decorrência de acidentes de trânsito. Desse modo, através do 

crescimento acentuado de maneira isolada, da forte contribuição para a elevação dos 

acidentes de transporte em geral, do número elevado de mortes provocadas por 

acidentes com motociclistas, da preocupação acadêmica anterior com o problema, bem 

como pela persistência e amplificação do fenômeno, justificamos nosso foco de análise 

nos acidentes automobilísticos envolvendo motos. 

Avançando nos desdobramentos dos acidentes envolvendo motocicletas, o estudo 

de Ganne (2013) chamou-nos a atenção para as questões físicas de um acidente 

envolvendo motos, pois esses elementos físicos são fundamentais para compreender 

como é produzida a gravidade dos ferimentos ou a morte do motociclista, incutindo-nos 

a importância de uma análise sociológica ampliada, que vá além das fronteiras 

disciplinares e inclua saberes e práticas de outras áreas do conhecimento; um dos 

fundadores da Sociologia já nos alertava: “Nossas fórmulas estão destinadas a serem 

modificadas no futuro, sendo o resumo de uma prática pessoal e forçosamente restrita, 

deverão evoluir.” (DURKHEIM, 2007, p.17).  

Na busca de orientação da escolha do local a ser pesquisado, tomamos como base 

os diversos “Mapas da Violência”, procurando identificar quais eram e onde estavam as 

principais vítimas do evento “acidentes de trânsito”, para posteriormente observarmos a 

contribuição numérica dos que envolveram motociclistas para o escopo total das mortes.  

As informações estatísticas dos “Mapas da Violência” apontam como as 

principais vítimas os jovens, do sexo masculino, moradores do Centro-Oeste e do 

Nordeste brasileiro e que pilotavam motocicletas. Portanto, nosso trabalho poderia 

ocorrer no Nordeste, região onde moramos e temos razoável conhecimento geográfico. 

Questões pecuniárias para a efetivação da pesquisa e de logística para o 

deslocamento direcionaram dois estados nordestinos como possibilidades de realização 

de uma pesquisa mais abrangente: Piauí e Rio Grande do Norte. A escolha inicial por 

essas unidades federativas do Nordeste ocorreu por proporcionarem a facilidade de 

permanência do pesquisador pelo tempo que fosse necessário à realização da pesquisa. 
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O fato de trabalhar em Picos-PI e cursar o doutorado em Natal-RN implicava em 

constantes viagens entre esses estados, diminuindo significativamente a possibilidade da 

realização da pesquisa em outras unidades da federação, pois, essa segunda opção 

implicaria em custos elevados, além de demandar bastante tempo para construção de 

redes de informação e confiança, necessárias para acessar dados locais, pessoas, 

instituições na busca de informações, já preexistindo essas “redes” no Rio Grande do 

Norte e no Piauí. Em reunião com o orientador, analisamos os prós e os contras e 

decidimos que o local para a análise empírica seria localizado ou no Rio Grande do 

Norte ou no Piauí. 

Para a delimitação final do local para a realização da pesquisa, tivemos como base 

os dados estatísticos, bem como o último ano coberto pelo Mapa da Violência (2014) no 

aspecto trânsito. Esse era o Mapa da Violência mais atual quando começamos a coleta 

dos dados empíricos, em meados de 2015. Desse modo, passamos a resolver o problema 

de qual dos estados pesquisaríamos, qual lugar exatamente investigaríamos e o espaço 

temporal que cobriríamos. 

Para determinar esses pontos da pesquisa, lócus e espaço temporal, criamos quatro 

critérios objetivos para a escolha. Inicialmente foi decidido que escolheríamos uma 

cidade entre os dois estados que possuísse no mínimo trinta mil (30.000) habitantes, 

indicando assim uma cidade de médio porte, pois segundo o Mapa da Violência (2014) 

quando se trata de municípios de pequeno porte, podem existir grandes flutuações nos 

números de um ano para outro. Isso ocorre porque um único acidente, ou o acúmulo de 

poucos, em uma cidade com pequeno número de habitantes ao ser calculada a média por 

cem mil (100.000) habitantes, podem elevar de maneira desconexa as taxas, e torná-las 

não representativas para análises.  

O segundo critério foi a comparação entre as taxas de morte no trânsito por cem 

mil (100.000) habitantes entre as duas cidades do Rio Grande do Norte, acima de trinta 

mil (30.000) habitantes, que liderassem esse ranking no estado, e duas cidades do Piauí 

com mais de trinta mil (30.000) habitantes e que também liderassem o ranking entre as 

cidades piauienses no quesito morte em acidentes de transportes. O terceiro critério foi o 

da observação dessas quatro cidades em relação às posições que ocupavam no ranking 

nacional. O quarto critério escolhido foi o da persistência do problema (altas taxas de 

acidentes de motos) por pelo menos três anos, não apresentando a cidade grandes saltos 
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ou diminuição dos índices de um ano para o outro. O ano base para a observação dos 

dados foi 2012, o último ano coberto pelo Mapa da Violência: Os Jovens no Brasil 

2014. Para a observação da persistência do problema dos acidentes no tempo, recuamos 

três anos. Portanto, para os critérios expostos acima, analisamos os anos de 2010, 2011 

e 2012. 

Para facilitar a visualização dos números relacionados aos critérios para a escolha 

do lócus da pesquisa empírica, construímos uma tabela simples, a Tabela 01, com base 

nos dados estatísticos do referido Mapa da Violência (2014) em relação às mortes em 

acidentes automobilísticos nas duas primeiras cidades do Rio Grande do Norte e do 

Piauí em números de mortes por cem mil (100.000) habitantes e que contabilizam mais 

de trinta mil (30.000) moradores. Posteriormente, elaboramos a Tabela 02, na qual 

dispusemos as cidades e os critérios para a escolha, assinalando com “X” quando 

ocorreu a confirmação do critério para a cidade. Posteriormente, estipulamos uma 

pontuação numérica de dez (10) pontos para cada “X” atribuído às cidades que 

apresentaram existência dos critérios. No final, feita a somatória dos pontos, a cidade 

com mais pontos seria a escolhida como lócus do trabalho. A seguir expomos a Tabela 

01 apresentando uma visão panorâmica das quatro cidades que foram observadas para a 

escolha do local onde faríamos a análise bem como dos critérios que nortearam as 

escolhas. 

Tabela 01: Óbitos em acidentes por cem mil (100.000) habitantes nas cidades que lideram o 

ranking de mortes por cem mil (100.000) habitantes em 2012 no Piauí e no Rio Grande do Norte. 

 ANO BASE: 2012 

Cidade/Estado População 

2012 

Nº Óbito 

2010 

 Nº Óbito 

2011 

Nº Óbito 

2012 

Taxa por 

100 mil 

Ranking 

nacional 

Valença do 

Piauí/PI 

20.393 8 15 15 73,6 29º 

Picos/PI 75.481 49 54 52 68,9 38º 

Mossoró/RN 266.758 139 112 116 43,5 203º 

João 

Câmara/RN 

32.677 6 8 14 42,8 211º 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência: Os Jovens no Brasil 2014. 

Na tabela 02 é comparado o problema entre as cidades determinadas, e 

contabilizado as pontuações alcançadas pelos municípios com base nos critérios 

elaborados. 
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Tabela 02: Cidades, critérios para a escolha e pontuação. 

 ANO BASE: 2012 

Cidade/Estado Mais de 30 

mil 

habitantes 

Maior 

taxa por 

100 mil 

 Posição 

mais acima 

no 

Ranking 

Nacional  

Estabilidade 

do problema 

por três anos 

Pontos 

acumulado 

por  

X= 10 

Cidade 

escolhida 

Valença do 

Piauí/PI 

Eliminada - - - Eliminada 

no 1º 

critério 

 

Picos/PI X X X X 40 PICOS/PI 

Mossoró/RN X   X 20  

João 

Câmara/RN 

X    10  

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência: Os Jovens no Brasil 2014. 

Valença do Piauí-PI apresenta-se na tabela acima como a primeira no ranking 

estadual em número de mortes em acidentes automobilísticos por cem mil (100.000) 

habitantes, seguida de Picos, a capital Teresina não aparece na tabela, mas é a terceira 

colocada, porém Valença não atinge o número superior a trinta mil (30.000) habitantes, 

critério esse eliminatório, bem como não apresenta a estabilidade dos números dos 

acidentes por três anos seguidos. Portanto, pelos critérios construídos, o município de 

Picos-PI se destaca frente às mortes em acidentes de transportes, sendo esse município o 

lócus de observação para a construção da nossa tese.  

Para determinação do recorte temporal, observamos os três anos posteriores ao 

fim da cobertura do Mapa da Violência (2014), cujos dados tinham como referência 

final o ano de 2012. Assim optamos por construir uma base de dados complementares 

do período compreendido entre 2013 e 2015. Muitas das informações do nosso trabalho 

foram baseadas em dados do SAMU2 de Picos. O coordenador dessa Unidade de 

Serviço Móvel de Urgência, que permaneceu no cargo até final do ano de 2016, nos 

informou que os dados para o ano de 2016 só estariam disponíveis em meados de 2017, 

portanto fortalecemos a justificativa do limite temporal do nosso trabalho de pesquisa se 

estender por três anos após 2012. 

 Em resumo, abordaremos neste trabalho acidentes de transportes, com ênfase em 

acidentes envolvendo motocicletas na cidade de Picos-PI, tendo como espaço temporal 

                                                           
2 Unidade de Serviço Móvel de Urgência da cidade de Picos-PI. 
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de referência o período compreendido entre 2013 e 2015, sendo o viés sociológico da 

pesquisa a compreensão do trânsito como conjunto de relações sociais, viés esse que 

explicitaremos no decorrer do trabalho. À frente, de maneira introdutória, apresentamos 

o itinerário metodológico, problema da investigação e as hipóteses de orientação.  

I.I Inspirações para o percurso metodológico 

Uma das inúmeras contribuições de Weber ao longo de seus trabalhos é a 

tentativa de clarificar e distinguir com rigor os caminhos de um trabalho científico no 

âmbito da Sociologia. Desse modo, seguindo a trilha deste autor optamos por iniciar por 

uma revisão bibliográfica ao modo weberiano, que a definimos como “filológica” 

(FREUND, 2003) a qual deve abarcar a apreensão literal de um texto, seguindo o 

caminho científico pela interpretação avaliativa ou axiológica, julgando o objeto a ser 

estudado, aprovando ou desaprovando a sua ocorrência, para finalmente incorrer em 

interpretação, a qual Weber (2009) denomina de racional. A finalidade desse percurso, 

que denominaremos de “sociológico” é a apreensão do fato estudado via causalidade ou 

“compreensão”3. Compreensão essa que tenta abarcar as relações significativas que 

envolvem as múltiplas dimensões de um mesmo fenômeno. A análise atenta da 

literatura usada, ou seja, a interpretação “filológica”, nessa perspectiva deve apresentar-

se logo no início da exposição de uma investigação social como orientadora constante 

da mesma, outra não será a senda que trilharemos neste trabalho. Por esse motivo a 

observação axiológica, ou julgamento do problema, já é apresentada na introdução do 

trabalho, e com isso surgiu a necessidade de um esboço metodológico introdutório.  

Obviamente, os acidentes são julgados como negativos por implicarem em perdas 

de vidas e uma vasta gama de sofrimento. Em seguida passamos para outra etapa 

apontada pelo autor, a interpretação, a qual é possibilitada pela construção das 

ferramentas metodológicas que permitam a interpretação sociológica e a busca de 

comprovação de causalidades de suas origens sociais para o objeto em estudo. A 

primeira tarefa contundente da parte metodológica desta pesquisa foi a construção da 

ferramenta sociológica que identifique o trânsito como uma relação social, para assim 

construirmos o primeiro viés social analítico.  

                                                           
3No sentido atribuído à compreensão em sua “Sociologia compreensiva”. Ver a respeito, dentre outros, 

Weber (1999). 
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A conceituação formal do trânsito como mero fator de deslocamento nos é 

fornecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, expresso na Lei 9.503, de 23 de Setembro 

de 1997, o qual estabelece: “Considera-se como trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de 

circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga.” (CTB, 2010, p. 11). 

Obviamente existem outros aspectos que envolvem a situação trânsito, podemos citar 

rapidamente as normas jurídicas, os acontecimentos físicos relacionados aos 

deslocamentos, o mercado, as disputas de poder, bem como relações conflituosas entre 

público-vias/privado-veículos. Muitas nuanças aparecem ao amplificarmos a ideia de 

trânsito, por exemplo, sabemos que inquirir sobre o trânsito nas sociedades modernas no 

século XXI é, antes de tudo, especialmente nas regiões periféricas marcadas por déficit 

de bem-estar social e de investimento público em transportes coletivos, refletir sobre 

esse bem tangível excepcional que é o carro. 

O carro é a extensão da casa, é o ambiente privado dentro do ambiente 

público. O indivíduo moderno que tem carro pode se dispor a lugares 

sem quase ter contato com espaço público. Ele vai de casa ao 

escritório, ao bar, ao cinema e a realidade social da rua quase não o 

afeta. Até se esbarrarem essas realidades, como no caso dos assaltos, 

por exemplo, onde o privado é invadido pelos imprevistos sociais. 

(GUIMARÃES, 2008, p. 4). 

Porém, nesta parte introdutória o fundamental a ser compreendido é a dualidade 

estrutural4 trânsito/relação social, a qual apreenderemos com base na ferramenta dos 

tipos ideais, que guiarão a nossa investida analítica. Essa categoria, como sabemos, não 

objetiva, por estar na categoria de construção abstrata, designar a descrição fim do 

fenômeno, existindo como ferramenta para a busca do conhecimento (WEBER, 2003). 

A construção dessa ferramenta, portanto, não deve servir como hipótese em si mesma. 

A proposta é formular os juízos de atribuições, com base em ações padronizadas de 

comportamentos para o trânsito, ou seja, apontar caminhos para a formulação das 

hipóteses sobre como essas ações se reproduzem por “regularidade de sentido” e o que 

as transformam em regularidades de ações significativas, observando se esses 

componentes contribuem ou não para a ocorrência de um acidente. A velha fórmula 

para a construção do tipo ideal permanece intacta: 

                                                           
4 Estamos tomando como referência a “dualidade de estrutura”, tal qual foi formulada por Anthony 

Giddens, no sentido de indicar estruturas que, ao mesmo tempo, constrangem e habilitam os sujeitos. Ver 

a respeito Giddens (1984). Importa ressaltar o que, para este autor, pode ser entendido como estrutura: 

“As estruturas são conjuntos de regras que ajudam a constituir e regular as atividades, definindo-as 

como de uma certa espécie e sujeitas a uma determinada gama de sanções.” (1984, p. 102). 
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Obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou 

vários pontos de vista, e mediante o encadeamento de grande 

quantidade de fenômenos isolados dados, difusos e discretos, que se 

podem dar em maior ou menor número ou mesmo faltar por completo, 

e que se ordenam segundo pontos de vista unilateralmente acentuados, 

a fim de formar um quadro homogêneo de pensamento. (WEBER, 

1999, p. 106) 

Para construção tipo ideal do trânsito como relação social é necessário recorrer ao 

passo posterior indicado por Weber (2003), ou seja, executar o confronto entre o tipo 

ideal e a realidade empírica, descrever o trânsito como relação social tipo ideal, e buscar 

comprovações empíricas mostrando que essa construção ocorre de maneira significativa 

no trânsito observado. Ressaltamos que partimos do particular para o geral, seguindo 

logicamente o modelo hipotético-dedutivo, herança de Descartes, segundo Torres 

(2008), buscando fazer generalizações para o trânsito em geral com base nas 

observações do trânsito picoense e sua construção como relação social. 

Weber (2003), ao caracterizar uma relação social, a diferencia do gesto por 

imitação ou tradição, pois esses não comportariam uma atividade social, haja vista 

comporem “gestos” dos indivíduos para si mesmos, sem orientação segundo o 

comportamento de terceiros. Max Weber coloca, assim, no centro de sua análise, o 

sentido atribuído subjetivamente pelo “indivíduo” a sua ação em perspectiva a ação do 

“outro”, o que entendemos como: 

Para Weber, ação social se constitui de um comportamento humano 

relacionado a um sentido subjetivo que teria no outro seu foco de 

orientação, este “outro” em Weber, ao nosso olhar, representa o social 

de onde emanam as instituições sociais, que determinam a forma de 

agir e consequentemente os valores os quais serviriam para atribuir o 

sentido a sua ação, refletindo deste modo, no direcionamento desta 

ação por parte do indivíduo, ou seja, interpretação dos valores sociais, 

que seriam representados e constituídos pelos valores dos outros 

indivíduos, que compartilham positivamente ou negativamente destes 

mesmos valores como o sujeito da ação. (MELO, 2011, p. 12). 

Ao esclarecer a diferença entre ação social e meros movimentos sem vínculo 

social feitos pelos indivíduos, Max Weber utiliza o exemplo da colisão involuntária 

entre ciclistas, e afirma que essa situação nada comporta de uma relação social. O autor 

nesse ponto parece esquecer que, mesmo involuntário, o choque pode ter sido causado 

pelo comportamento de um ou dos dois ciclistas, com base no sentido que atribuíam à 

forma de praticar o ciclismo no momento imediatamente anterior ao choque. Nesse 

contexto, o sentido orientado à forma como conduziam as bicicletas, ou seja, como se 
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portavam ao guiar os veículos, é um componente causal importante e está diretamente 

ligado ao evento e, portanto, vinculado à relação social. 

A perspectiva de observar o deslocamento no trânsito a partir da maneira como o 

indivíduo atribui um sentido ao modo de se deslocar, abre caminhos importantes para 

construção do entendimento trânsito/relação social, pois podem revelar estruturas 

sociais passíveis de interpretações sociológicas na forma de conduzir um veículo ou 

sofrer um acidente. Tais estruturas, por hipótese, seriam os “vetores” de 

comportamentos causadores de milhares de acidentes, e que são simplesmente 

classificados como provocados por “imprudência”, “excesso de velocidade”, 

“desobediência”, “álcool e direção”.  

Esse entendimento para o trânsito não deveria ser novidade; ainda de acordo com 

a interpretação weberiana, é possível notar a atividade humana repleta das 

características que identificam uma ação social. Quando essa ação orienta 

comportamentos de sujeitos que interagem entre si, surge a relação social, que replicará 

nos indivíduos com sentidos e características próprias impressas por estes, formando o 

dorso complexo da sociedade. Essas relações sociais, orientadas pelas estruturas de ação 

social, ocorrem a todo instante, nas mais diversificadas atividades, também no trânsito e 

obviamente, não apenas nele. O sociólogo Antônio Cândido, por exemplo, demonstra o 

desenrolar desses acontecimentos complexos a partir de uma atividade humana milenar 

e tradicional: a caça. 

Um exemplo sugestivo da projeção da alimentação como elemento 

explicativo da vida social é a caça, que tem como ponto de partida a 

obtenção da carne, que dará lugar a sistemas complexos com 

regulações afetivas, mágicas, artísticas, políticas [...]. (CÂNDIDO, 

2001, p. 41). 

Portanto é perfeitamente possível observar o trânsito como relação social, e 

obviamente como fragmento oriundo, portanto explicativo, da estrutura social, 

orientado também pelo significado dado pelo indivíduo e pela sociedade a essa 

dimensão marcante da vida social contemporânea: o trânsito. 

Porém algumas observações devem ser feitas mediante as peculiaridades do 

contato entre os atores sociais no trânsito, observa-se que o contato entre eles está 

vinculado a algumas limitações, impossibilidades e, também, a características próprias 

impostas pela maneira como ocorre o deslocamento: sozinho em um carro com os 
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vidros fechados e com películas, em um ônibus lotado em um engarrafamento, em uma 

rodovia em alta velocidade, parado no acostamento com o carro quebrado, em uma 

moto em um dia de chuva, entre outras combinações de situações vivenciadas nos 

deslocamentos diários. Essas formas de contato têm resultados difusos, podemos citar 

como exemplo a possibilidade de delimitar, confundir e às vezes imbricar, o espaço 

público e privado no ambiente trânsito. 

Se o homem considera o carro como extensão da sua casa vai ter em 

relação a este os mesmos sentimentos. E no caso de não perceber que 

num espaço público está tendo sentimentos relacionados com seu 

espaço privado, pode entrar em situação de conflito. (CORASSA, 

2001, p. 56) 

Essas limitações são importantes para o entendimento, uma vez que podem 

modificar o comportamento dos indivíduos; um exemplo seria quando as pessoas estão 

em situações menos limitantes que no trânsito, e há interação face a face que são pré-

determinadas por local de fala, status, roupas e funções na ocasião, elas tendem a se 

comportar de acordo com o que Goffman (2010) chama de regras de ocasião social, ou 

seja, há estruturas diferentes já determinadas, por exemplo, para o anfitrião, garçons, 

convidados de honra e outros papéis sociais. Nessas ocasiões, os indivíduos agem 

orientados por especificidades do momento, respeitando o ambiente e o enquadramento 

individual que este exige, ou seja, age diferente de suas relações nos espaços 

absolutamente privados ou espaços totalmente públicos.  Observando as características 

típicas do trânsito, percebe-se que a categoria ocasião social não se aplica bem à 

composição trânsito/relação social, devido as características do trânsito como 

deslocamento, regras, velocidade, facilidade de isolamento ou impossibilidade desse 

isolamento5. Portanto como o trânsito é composto por várias possibilidades de ocasiões 

sociais, seria melhor caracterizado pelo termo denominado por ambiente de 

comportamento. 

Essa categoria, ambiente de comportamento, é entendida como local onde as 

interações são mais difusas, mais passageiras, menos suscetíveis de interações face a 

face mais duradouras, mas regidas pelas mesmas regras da ocasião social, como aponta 

Goffman (2010). Portanto, o ponto de partida para a construção do entendimento do 

                                                           
5 Podemos citar um indivíduo dentro de um transporte coletivo preso em um engarrafamento, ou um outro 

em um veículo sozinho, ou um motociclista em um dia de chuva.  
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trânsito como composto por ações sociais que geram relações sociais é que ele é um 

ambiente de comportamento social, dado a sua natureza de contatos rápidos, mas 

orientado por sentidos subjetivos que determinam a forma de se deslocar e interagir 

nesse espaço. Identificar as origens desses sentidos subjetivos, vinculados ao trânsito, é 

uma das tarefas desta pesquisa. 

Weber (2003) considera que a objetividade do conhecimento em Ciências Sociais 

depende do fato do empiricamente dado estar constantemente orientado por ideias de 

valor. Para o autor, o indivíduo forma o limite superior da sociologia, pois apresenta 

comportamento significativo. O fato de o indivíduo ser o agente compreensivo da ação 

orientada, que por hipótese ocorre no trânsito, requer a descrição do conceito tipo ideal 

de trânsito que orientará esta análise. Assim apontamos o entendimento do trânsito 

como: “um ambiente de comportamento no qual os indivíduos guiam suas maneiras de 

agir com base em ideais de valor – no significado weberiano – orientados por sentidos 

subjetivos, estes oriundos da somatória de sua matriz cultural e suas vivências e 

experiências individuais”. 

A vinculação da construção tipo ideal à cultura conclui o aparato que identifica o 

trânsito como um problema de pesquisa da Ciência Social. 

Sempre que um evento da vida cultural vincula-se diretamente ou 

indiretamente àquele fato básico e a seus elementos especificados, onde 

repousa para nós significado próprio, ele contém ou pode conter um 

problema da ciência social. (WEBER, 2003, p. 94) 

Portanto, ao articular comportamento no trânsito a aspectos comportamentais de 

origem cultural, que orientam os sentidos subjetivos que determinariam maneiras de 

guiar um veículo e que podem estar relacionados à existência de elevados números de 

acidentes, podemos concatenar uma hipótese principal a ser trabalhada: “As interações 

ocorridas através da troca incessante entre o indivíduo e sua matriz cultural são 

incorporadas ao ator social e orientam sua conduta também no trânsito, podendo, assim, 

ser acionadas para entender comportamentos que amplificam a possibilidade que um 

acidente venha a ocorrer”. Apontar indícios da concretude dessa hipótese, e traçara 

metodologias para este tipo de investigação e um dos focos desse trabalho. 

Desse modo, o que procuramos responder quais os caminhos de uma pesquisa 

para comprovar como as interações entre os indivíduos e suas matrizes culturais afetam 

o ambiente de comportamento/trânsito? Atentando para como seriam geradas práticas 
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coletivas e individuais que potencializam as possibilidades do evento acidente de 

transporte ocorrer. Embora o foco seja os condutores de motocicletas, esta pesquisa 

objetiva fazer generalizações sobre o comportamento de condutores em geral, tomando 

como base a forma como os indivíduos atribuem sentido a condução de veículos. 

I.II Estrutura do trabalho 

Para cumprir a tarefa proposta a pesquisa foi desenhada para ser apresentada na 

seguinte forma: 

No Capítulo I, são apresentados dados oriundos principalmente dos “Mapas da 

Violência”, os quais foram segmentamos para apresentá-los em quatro patamares: 

Mundo, Brasil, Nordeste e Piauí. 

No Capítulo II, abordam-se os acidentes de trânsito que envolvem motocicletas, 

seguindo os mesmos patamares do capítulo anterior: Mundo, Brasil, Nordeste, Piauí. 

O Capítulo III contempla o lócus da pesquisa: localização geográfica, um breve 

histórico, dados atualizados do município e uma descrição e mapeamento do trânsito da 

cidade de Picos-PI. 

O Capítulo IV exibe a análise dos resultados de uma pesquisa sobre vitimização 

relacionada a acidentes de trânsito, e com foco nos casos que envolveram motocicletas, 

para a cidade de Picos-PI, fomentando a parte do trabalho intitulada de vitimização 

coletiva. 

No Capítulo V, aborda-se a categoria vitimização localizada, como convencionou 

chamar nesta pesquisa, e suas consequências. São apresentados os retratos sociológicos 

de algumas vítimas fatais e de parentes próximos que figuram na análise, bem como 

alguns aspectos econômicos e psicológicos infligidos às famílias após o acidente. 

Nesse capítulo, também é descrito, com base nos relatos dos familiares, como 

ocorreu o acidente. Incorporados ao trabalho dois adendos: o primeiro refere-se à 

tentativa de relacionar duas categorias de análises – a vitimização coletiva à vitimização 

localizada – para criar a categoria “tipo ideal” local do acidente. Essa categoria tem 

como objetivo exibir todos os atores sociais que estão envolvidos no fenômeno acidente 

de moto. O segundo adendo trata-se de uma tentativa de incorporar um aspecto 

interdisciplinar ao trabalho. Para isso, buscou-se o entendimento de alguns eventos 
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físicos presentes em acidentes com motociclistas, para ampliar a compreensão de como 

são produzidos os óbitos e os ferimentos nesse tipo de evento. Posteriormente, essas 

informações foram incorporadas na análise sociológica, a fim de permitir, através da 

proposta de uma interdisciplinaridade experimental, a ampliação do entendimento do 

fenômeno estudado. 

No Capítulo VI, são apontados os resultados estatísticos da análise do trabalho do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU da cidade de Picos-PI para os 

anos de 2013, 2014 e 2015 com foco nos acidentes. Ainda nesse capítulo, projeta-se a 

parte do estudo que relaciona fluxo do trânsito, hora e dias da semana com ocorrências 

de acidentes, buscando mapear esses eventos e apontar conclusões. 

O Capítulo VII expõe uma análise dos atendimentos hospitalares de vítimas de 

acidentes de trânsito que envolveram motos no Hospital Regional Justino Luz, em 

Picos, compilando dados e confeccionando análises, na tentativa de incorporar 

informações mais atualizadas e rastrear, através dessas vítimas, fatores que contribuíram 

para a ocorrência dos acidentes. 

Nos apontamentos finais, fazemos um apanhado das estruturas sociológicas 

basilares que deram sustentação ao trabalho. Esta parte deve funcionar como um 

sintetizador da discussão, haja vista, consideramos o trabalho ainda em aberto, e que 

continuaremos a investigação em outros momentos. Soma-se ainda às concepções 

weberianas, aspectos da pesquisa de Goffman sobre comportamento em lugares 

públicos, e ainda estruturas interpretativas do arcabouço da teoria de habitus de 

Bourdieu, com algumas das considerações críticas do sociólogo Bernard Lahire sobre a 

teoria de habitus. Estas três estruturas foram unificadas pelo princípio de causalidade 

social existente na sociologia de Weber, bem como nas estruturas tipo ideal, que aqui 

serviu como modelo para aplicação de uma análise por meio de uma sociologia 

interpretativa.  
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“Nossa cultura é a continuação da barbárie por outros meios.” 

(Michel Serres) 

CAPÍTULO I: Acidentes de Trânsito 
O Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2013), na edição de 2013, aborda 

especificamente acidentes de trânsito e motocicletas, ele será a principal base de 

informações para este capítulo. O referido Mapa segue algumas definições e conceitos 

do Ministério da Saúde do Brasil – MS e do Sistema de Informação sobre Mortalidade – 

SIM, os quais constroem categorias importantes também ao presente estudo. Essas 

definições são sucintas, porém orientadoras iniciais, pois permitem partir de termos 

técnicos sobre a problemática dos acidentes de trânsito no Brasil. Assim sendo, 

adotamos inicialmente, para o esclarecimento de alguns termos, as seguintes definições: 

Acidente é identificado como evento não intencional que produz danos e/ou 

ferimentos”. Segue-se a mesma linha definindo o Acidente de Trânsito como sendo 

“todo acidente com veículo acontecido na via pública”. O Mapa define também o 

Acidente de Transporte como sendo “todo acidente que envolve um veículo usado no 

momento do acidente, principalmente para o transporte de pessoas ou de mercadorias de 

um lugar para outro”. 

Como o objetivo principal não é discutir as categorias conceituais pré-definidas 

sobre os acidentes de trânsito, adotou-se para o trabalho essas formas de identificar os 

três eventos acima conceituados. Entretanto, é importante ressaltar que há certas 

complexificações sociais e sociológicas envolvendo um acidente e que ampliariam 

muito o entendimento trazido por essas definições simples, e que aqui são apontadas 

apenas de passagem. 

Mesmo adotando como ponto de partida, apenas, o conceituação de acidente 

como um evento não intencional, estamos cientes que essa descrição pode acarretar o 

entendimento do fato como algo vinculado à casualidade, um mero infortúnio, afastando 

assim a busca de seu entendimento por meio da compreensão de demandas sociais 

inerentes a esse fenômeno, podendo também construir condições políticas e culturais 

para um entendimento unilateral do problema, que resulta na transposição total da 

“culpa” do evento sobre as vítimas, responsabilizando-as absolutamente pela própria 

morte (WAISELFISZ, 2013), ensejando explicações com associações simplistas, tais 
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como “imprudência”, “excesso de velocidade”, “uso de álcool”, impulsividade”, “falha 

humana” e algumas outras relações causais sempre lembradas, mas nunca 

substancialmente investigadas. 

Muitos fenômenos vinculados aos acidentes e registrados ao longo do tempo, 

demonstram a interferência social nos números e taxas desses eventos. Para ilustrar essa 

associação, podemos citar elementos que notadamente estão ligados à elevação ou 

diminuição dos acidentes, bem como na construção de suas características típicas: a 

criação e aplicação de leis específicas, políticas públicas voltadas para o trânsito, 

diferença do modo de dirigir ou pilotar entre os gêneros, diferença de comportamento 

entre faixas etárias ao dirigir ou pilotar. Tais fatores, e mais um conjunto de outros, 

alteram os patamares estatísticos que descrevem o fenômeno acidentes de trânsito e 

também moldam as suas consequências e características. 

Outras ações, posteriores aos acidentes, mostram a correlação entre os vínculos 

sociais e os desdobramentos do acidente enquanto evento. Pode-se elencar a demora ou 

agilidade no atendimento, determinante para a vida ou morte da pessoa vitimada, além 

de fatores relacionados aos procedimentos hospitalares, como o número de leitos no 

hospital, estrutura de acompanhamento, presença de profissionais como cirurgiões, 

neurologistas, existência de UTI, distância do acidente em relação ao hospital preparado 

para receber a vítima,  existência ou não de primeiros socorros e transporte adequado. 

Há ainda a existência de locais, ruas, avenidas, estradas, municípios, estados e países 

que sustentam por um longo tempo taxas e números de acidentes muito além de um 

patamar “normal” (WAISELFISZ, 2013), reforçando a indicação da interferência de 

estruturas sociais nas ocorrências dos acidentes, pois em outras localidades há 

patamares que se mantêm baixos ou que foram reduzidos significativamente.  

Indicações estatísticas também corroboram para esse entendimento, pois podem 

revelar persistências, indicarem locais com súbita elevação no número de acidentes, 

identificarem ações que funcionam no enfrentamento do problema e ainda, obviamente, 

colaborar para denunciar a gravidade da situação bem como elevação ou diminuição do 

evento, permitindo também uma radiografia interna por meio da decomposição dos 

números referentes aos veículos envolvidos, faixa etária das vítimas, dias e horas de 

maior ocorrência, entre outros suportes interpretativos que podem ser balizados 
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inicialmente pelas estatísticas, desse modo, nos detemos nas indicações estatísticas 

como forma de retrato inicial do problema estudado. 

Pode-se com segurança, com base nos números, afirmar inicialmente que as 

mulheres tendem a sofrer acidentes no trânsito bem menos do que os homens. Em 2012, 

no Brasil, os homens respondiam por oitenta e um vírgula nove por cento (81,9%) dos 

óbitos em acidentes de transporte e as mulheres por dezoito vírgula um por cento 

(18,1%). Em decorrência das taxas por cem mil (100.000), também demonstravam 

diferenças bruscas. Para os homens, em 2012, as taxas foram de trinta e nove vírgula 

sete (39,7) vítimas fatais por cem mil (100.000) homens e, para as mulheres, oito 

vírgula quatro (8,4) vítimas fatais para cada cem mil (100.000), (WAISELFISZ, 2014). 

Essas diferenças têm sido mantidas desde quando foram iniciadas as medições 

estatísticas com mais rigor no país, exibindo clara interferência social na composição 

das vítimas, majoritariamente masculinas. O comportamento entre homens e mulheres 

tende a divergir, enquanto os homens apresentam variações significativas e bruscas nas 

taxas de óbitos mediante a divisão por faixa etária, as mulheres mantêm quase o mesmo 

padrão quando estabelecida uma diferenciação entre “mulheres jovens” e “mulheres não 

jovens”6. Gráfico 01 exibe as taxas de óbitos entre as mulheres jovens e não jovens. 

Gráfico 01: Taxa por cem mil em acidentes entre mulheres no período de 1980 a 2012. 

 

Fonte: Mapa da Violência 2014: Os Jovens do Brasil. 

Continuando a condensação de dados que indicam claramente a interferência 

social na composição dos acidentes, podemos relatar que segundo a Organização 

                                                           
6 O Estatuto da Juventude, instituído pela lei 12.852, de agosto de 2013, determina que jovens são pessoas 

que têm entre quinze (15) e vinte e nove (29) anos de idade. Por essa definição, entende-se que as “não 

jovens” são todas as mulheres que se encontram antes ou depois dessa faixa etária. 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Total Jovem

Lei 11.705 

NCTB97

77 



42 
 

Mundial da Saúde, em estudo publicado em 2013, noventa por cento (90%) das mortes 

em acidentes de trânsito no mundo atualmente ocorrem em países com baixo ou médio 

rendimento econômico, e que somados teriam apenas a metade dos veículos do planeta 

(WAISELFISZ, 2013). Isso corrobora para a busca de entendimento do fenômeno a 

partir da apreensão das estruturas sociais que o comprime, como nesse caso, a 

ocorrência do evento em certos espaços geográficos/sociais visando superar a 

simplificação da individualização dos casos.  

As políticas de Estado contra os acidentes demonstram a interferência coletiva no 

evento e suas eficácias no combate aos acidentes de trânsito, mesmo que de forma 

pontual e não continuada sem muito aperfeiçoamento eficaz, sendo um indicativo da 

omissão da estrutura estatal e, portanto, fenômeno social o qual também compõe os 

acidentes. Percebe-se que os órgãos estatais acompanham e divulgam a evolução dos 

números do problema, porém pouco é feito mediante a gigantesca proporção e 

significância do problema “acidentes de trânsito” no Brasil. Concatenada com a 

insuficiência desse tipo de ação, temos explicações “rasas” que transferem 

automaticamente e totalmente a culpa dos eventos tão somente para os envolvidos, 

redimindo o Estado brasileiro de sua parcela de responsabilidade.  

Um exemplo dessas interferências de política pública7 positivas é o Código de 

Trânsito de 1997, que assim como na população feminina também poupou muitas vidas 

entre os homens, tanto na categoria “jovens” como na de “não jovens”. Dessa forma, 

houve redução dos índices gerais8, demonstrando, assim, a eficiência e abrangência 

entre as categorias das vítimas, por mais que temporária, de ações do Estado no 

enfrentamento do problema.  

Na Tabela 03, pode-se observar a diminuição das taxas e dos números absolutos 

de mortes entre as categorias “jovens”, “não jovens” e “masculina”, após o ano de 1997, 

bem como o retorno do crescimento dos casos e taxas após o ano de 2000. 

                                                           
7 Um exemplo pitoresco de interferência pública para evitar acidentes de trânsito ocorre na cidade de 
Doutor Severiano no Rio Grande do Norte, cercados por serras o município detém estradas as quais 
exigem muita atenção dos motoristas pois nos trechos de subidas [ou descidas] destas serras as 
estradas apresentam curvas acentuadas, aclives [declives] bem íngremes e penhascos. Ocorre que 
durante os festejos tradicionais do município, ou em grandes eventos festivos, os quais atraem bastante 
gente em relação ao porte da cidade,  há um destacamento de viaturas policiais na parte final e inicial 
da serra [subida e decida], esperando que se acumulem veículos para serem escoltados até o fim do 
trajeto mais perigoso. Durante a funcionalidade deste esquema não ocorre acidentes.   
8Não separados por idade ou sexo. 
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Tabela 03: Taxa de morte por cem mil (100.000) na população “jovem masculina”, número de 

mortes de “jovens”, taxa de morte por cem mil (100.000) na população total “masculina”, número de 

mortes na população “não jovem”. Brasil, período de 1996 a 2002. 

EVOLUÇÃO DAS MORTES NA POPULAÇÃO “JOVEM” E “NÃO JOVEM” DE 1996 A 2002 

Ano Taxa “jovem 

masculina” 

Número de 

mortes de 

“jovens” 

Taxa população 

total “masculina” 

Número de 

mortes população 

“não jovem” 

1996 42,8 11.572 36,0 23.973 

1997 44,8 11.987 36,2 23.769 

1998 37,2 10.221 30,9 20.805 

1999 36,3 9.954 29,8 20.164 

2000 34,0 9.724 28,6 19.921 

2001 35,2 10.141 29,9 20.890 

2002 39,0 11.307 31,6 21.981 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2014. 

A escolha por centralizar as observações dos dados estatísticos nas mortes 

justifica-se pelo entendimento de ser este o fato mais extremo que resulta do fenômeno 

observado, servindo também para entender como o Estado e a sociedade entendem o 

fenômeno de tamanha proporção em termos de morte de seus entes, denunciando 

aspectos valorativos em torno do extermínio de indivíduos pertencentes à sociedade 

brasileira.  

Como exemplo contrário das ações ocorridas no Brasil, da interpretação das 

causas do fenômeno e da valoração que dada ao fenômeno, também divergente da 

brasileira, pode-se citar o caso do programa Visão Zero que foi adotado pelo 

parlamento sueco. O programa parte do princípio de nunca ser eticamente aceitável que 

alguém fique ferido gravemente ou morra durante um deslocamento por vias públicas. 

Essa postura fomenta uma visão de planejamento e responsabilidade compartilhada 

entre gestores e usuários para o enfrentamento da violência no trânsito. Em 

consequência, a Suécia, em 2010, apresentava uma taxa de três vírgula quatro (3,4) 

mortes por cem mil (100.000) habitantes e ocupava a nonagésima terceira (93ª) posição 

no ranking internacional. Segundo Waiselfisz (2013), os países que aderiram e 
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instituíram o Visão Zero tiveram uma redução em média de cinquenta por cento (50%) 

na mortalidade no trânsito, mesmo com o aumento da motorização da população. 

É pertinente lembrar que quando observados apenas os números de mortes, perde-

se a dimensão real do tamanho do problema, pois muitas vítimas não chegam a morrer. 

A Organização Mundial de Saúde, em estudos divulgados em 2010 e 2013, apontava 

números que variavam entre vinte milhões (20.000.000) a cinquenta milhões 

(50.000.000) de pessoas convivendo com traumatismos e feridas oriundas de acidente 

de trânsito no planeta (WAISELFISZ, 2014). Para além dessa informação, há ainda a 

séria desconfiança de que milhões de casos não são notificados. 

1.1 Acidente de trânsito no mundo 

A ONU decretou, através da resolução nº 2 de 2009, a Década de Segurança no 

Trânsito, que vigorará entre os anos de 2011 a 2020 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2010), objetivando estabilizar e depois diminuir essa gigantesca tragédia 

coletiva que se desenha diariamente nos acidentes de transporte pelo mundo. Os 

números divulgados pela OMS9, que serviram de base para a resolução, identificaram 

características de uma epidemia que já levou à morte milhões de pessoas pelo mundo10. 

Os dados da OMS indicam que só em 2009, morreram aproximadamente um milhão e 

trezentas mil (1.300.000) pessoas em acidentes de transportes. As estimativas indicam 

que, se não for enfrentada, essa verdadeira pandemia terá matado um milhão e 

novecentas mil (1.900.000) pessoas em 2020 e dois milhões e quatrocentas mil 

(2.400.000) no ano de 2030. 

Observa-se que o fenômeno acidente de trânsito é causa importante para o fator 

mortalidade em escala mundial. Segundo Waiselfisz (2012), esses acidentes 

representam a terceira (3°) causa de morte na faixa etária entre trinta (30) e quarenta e 

quatro (44) anos, a segunda (2º) entre cinco (5) e quatorze (14) anos, sendo  a primeira 

(1°) causa de morte na faixa etária que vai dos quinze (15) aos vinte nove (29) anos, o 

                                                           
9OMS – Organização Mundial de Saúde. 
10As taxas para determinação de epidemias modificam-se conforme a causa, o número da população e os 

números de infectados, como podemos observar nestes dois trabalhos: HATCHETT, R.J et al. Public 

health interventions and epidemic intensity during the 1918 influenza pandemic. Rev. PNAS, vol. 

104, nº 18, 2007. Disponível em  < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1849867 > Acesso 

em 01 de Junho de 2017 e GODINHO, Joana. et al HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia.  Nº 

20, Washington: The World Bank Publications, 2003. Disponível em < 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15061/2771140PAPERR0WBWP0no120.

pdf?sequence=1&isAllowed=y > 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1849867
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15061/2771140PAPERR0WBWP0no120.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15061/2771140PAPERR0WBWP0no120.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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que significa que são a principal causa de morte na faixa etária que o Estatuto da 

Juventude no Brasil determina como a dos “jovens”11. Ainda segundo Waiselfisz (2012), 

esses acidentes além de representarem uma verdadeira “indústria” de morte e 

sofrimento em escala mundial, produzem um custo global de quinhentos e dezoito 

bilhões de dólares (US$ 518.000.000.000,00), os estudos em nível global dos fatores 

inerentes ao problema são de muita importância, havendo necessidade de ampliação e 

aperfeiçoamento dos mesmos. 

Como ponto de partida que permite apontar dados e fazer comparações a nível 

internacionais, geralmente, usa-se a Organização Mundial da Saúde bem como seu 

Sistema de Informação Estatística ou WHOSIS12, cuja metodologia serviu de base para 

o SIM – Sistema de Informação de Mortalidade – do Ministério da Saúde brasileiro. O 

WHOSIS estabelece e concatena critérios basilares para a investigação científica nessa 

área, como por exemplo, a taxa de dez (10) mortes por cem mil (100.000) habitantes 

como o limite inferior para parâmetros epidêmicos em acidentes de trânsito. 

Mesmo com esses dados disponíveis e os esforços realizados pela OMS, há ainda 

muitas lacunas em relação à contabilização de dados sobre acidentes em escala mundial, 

corroboram com essa lacuna dados disponibilizados por países com mais de cinco (5) 

anos de atraso, subnotificações, imprecisões e até inexistência de informações. 

Para tentar diminuir essa lacuna, muitos estudiosos completam as informações 

com a Base Internacional de Dados do US Census Bureal13. Mesmo assim, graves 

lapsos para a compreensão através de comparações estatísticas internacionais ainda 

prevalecem, conforme podemos observar ao analisar o Mapa da Violência 2013. Nele, 

em uma comparação entre cento e oitenta e um (181) países, com dados de 2010, o 

Brasil ocupava a trigésima terceira (33ª) posição em relação à taxa de óbitos em 

acidentes de trânsito, a qual, para o ano de 2010, estava em vinte e dois vírgula cinco 

(22,5), (WAISELFISZ, 2014, p. 57). Em outra tabela, agora no Mapa da Violência 

                                                           
11 Ressaltamos que o fator que mais causa morte entre os jovens no Brasil é o homicídio. Em 2012 

morreram quinze mil trezentos e sessenta e dois (15.362) jovens em acidentes de transporte, apresentando 

uma taxa de vinte e nove vírgula quatro (29,4) por cem mil (100.000), (WAISELFISZ, 2014). No mesmo 

ano foram mortas vinte e três mil oitocentos e sessenta e sete (23.867) pessoas, determinando uma taxa de 

cinquenta e nove vírgula quatro (59,4) por cem mil (100.000), (WAISELFISZ, 2016). 
12 WHOSIS – World Health Organization Statistical Information System – É o Sistema de Informação 

Estatística da Organização Mundial de Saúde e determina fatores importante, como por exemplo, a taxa 

de dez (10) mortes por cem mil (100.000).  
13 Essa base de dados está disponível em <http://www.census.gov/ipc/www/idb/summaries.html>. 
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2014, com referência whosis/census, onde temos a comparação entre cento e um (101) 

países, o Brasil aparece em quarto (4º) lugar, com uma taxa de vinte e três (23) mortes 

por cem mil (100.000) habitantes para o ano de 2010. Porém nessa tabela nem todos os 

países apresentam as taxas para o mesmo ano: há países com taxas referentes a 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2012 (WAISELFISZ, 2014). As divergências ficam evidentes, 

criando algumas dificuldades nas análises comparativas entre países. 

Entretanto, tem-se avançado na tentativa de melhorar os registros desses dados, 

por meio de sistematização, homogeneização, comparação e disponibilização dos dados. 

Um exemplo patente deste avanço é a adoção por muitos países, inclusive o Brasil, da 

Classificação Internacional de Doenças na sua décima (10ª) versão, a CID-10, revisando 

a CID-9 em 1996. A CID-10 deu um salto importante em relação a CID-9 no que tange 

a classificação das vítimas através de sua caracterização. Na Tabela 04, estão os 

capítulos mais utilizados nos documentos que, com base nessa classificação, estudam os 

feridos no trânsito. 

Tabela 04: Principais capítulos da CID-10 para a caracterização dos feridos em acidentes de 

trânsito. 

PRICIPAIS CAPÍTULOS DO CID – 10 PARA O TRÂNSITO 

CAPÍTULOS DO CID-10 OBJETO DE QUE TRATA OS CAPÍTULOS 

V01 a V09 Pedestre traumatizado em acidente de transporte 

V10 a V19 Ciclista traumatizado em acidente de transporte 

V20 a V39 Motociclista e ocupante de triciclo motorizado traumatizado em acidente de 

transporte 

V40 a V49 Ocupante de automóvel traumatizado em acidente de transporte 

V50 a V69 Ocupante de veículo de transporte de carga e caminhonete traumatizado em 

acidente de transporte 

V70 a V79 Ocupante de ônibus traumatizado em acidente de transporte 

V80 a V86 Pessoa montada em animal, em/ou veículo de tração animal, veículo especial 

de construção, veículo especial não especificado, veículo não especificado, 

bonde, traumatizado em acidente de transporte 

V87 a V89 Acidente de trânsito não especificado 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no site http://www.cid10.com.br/ acesso em março de 2017. 

http://www.cid10.com.br/
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Apesar dos avanços na formação dos bancos de dados, interpretação das causas e 

divulgação dos resultados, muito ainda há de ser feito em escala mundial, não só no 

registro dos acidentes, como no seu entendimento e, principalmente, no âmbito da 

prevenção. Nas palavras da Diretora Geral da OMS, a Dra. Margaret Chan: “Prevention 

is by far the better option”14. 

1.2 O Brasil no cenário mundial 
No transcorrer de um ano pode ocorrer mudança de classificação de um país nos 

rankings mundiais que têm por base indicativos estatísticos de acidentes, sem 

necessariamente haver ocorrido modificação interna dos patamares numéricos do 

problema no referido país. Isso se deve a situações como, por exemplo, a introdução de 

novos países no ranking, após a apresentação por parte desses de dados que não estavam 

disponíveis no ano anterior, ou a reclassificação em virtude da correção de dados 

estatísticos, que, apesar de apresentarem em alguns momentos variações pequenas, 

podem alterar a posição de um ou outro país. Outras modificações, de classificações, 

ocorrem devido a estruturas diferenciadas de comparação ou por outras variações 

metodológicas utilizadas nas comparações internacionais. A observação dos dados 

trazidos pelos Mapa da Violência 2012 e Mapa da Violência 2013 permite notar a 

mudança substancial da colocação do Brasil no ranking mundial, vide tabela 05  

Tabela 05: Diferença da classificação mundial do Brasil pela taxa de mortes por cem mil (100.000) 

em acidentes de trânsito para o ano de 2010. 

DIFERENÇA DE CLASSIFICAÇÃO DO BRASIL PELOS MAPAS DA VIOLÊNCIA 2012 E 2013 

 MAPA DA VIOLÊNCIA 2012 MAPA DA VIOLÊNCIA 2013 

País Ano Taxa Posição 

mundial 

País Ano Taxa Posição 

mundial 

Catar 2009 30,1 1ª República 

Dominicana 

2010 41,7 1ª 

El Salvador 2008 23,7 2ª Tailândia 2010 38,1 2ª 

Belize 2008 23,6 3ª Venezuela 2010 37,2 3ª 

Venezuela 2007 23,4 4ª Irã 2010 34,1 4ª 

Guiana 2006 22,2 5ª Nigéria 2010 33,7 5ª 

Brasil 2010 21,5 6ª Brasil 2010 22,5 33ª 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

                                                           
14“Prevenção é de longe a melhor opção”. 
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Em 2013, o Mapa da Violência restringiu-se a países que apresentaram dados 

referentes ao ano de 2010. Com isso, apesar de sua taxa ter aumentado em um (1) ponto, 

o Brasil reduziu muito sua posição na classificação. Teoricamente, deveria ocorrer uma 

elevação do posicionamento do país no ranking, pois houve retirada de países que 

estavam à sua frente, por não terem dados atualizados referentes a 2010, mas ocorre o 

contrário: o país cai vinte e sete (27) posições. Essa constatação pode traduzir duas 

situações específicas: a primeira é que de um ano para o outro, muitos países fizeram a 

atualização de seus dados e apresentavam patamares superiores ao do Brasil, a segunda, 

e mais preocupante, indicaria que, em esfera mundial, o problema é muito mais grave e 

ainda está em processo de expansão. 

O único país que repetiu entre os cinco (5) primeiros nos anos abarcados pelas 

duas (2) publicações foi a Venezuela, saltando de uma taxa, em 2007, de vinte e três 

vírgula quatro (23,4) mortes por cem mil (100.000) para trinta e sete vírgula dois (37,2) 

em 2010. O Catar, primeiro colocado no Mapa da Violência 2012, com taxa de vinte e 

três vírgula sete (23,7), foi substituído na primeira (1ª) posição pela República 

Dominicana, com uma taxa de quarenta e um vírgula sete (41,7) muito superior a 

exibida pelo Catar quando sustentava a primeira (1ª) colocação. Assim, fica evidente 

que para um entendimento mais amplo, tanto a nível mundial como nacional, deve-se 

olhar com cuidado e de maneira sistemática não só para os números que registram o 

fenômeno acidente de trânsito, bem como suas especificidades locais e também seus 

traços comuns, ou na expressão de Bourdieu, de suas “permanências”. 

1.3 Acidente de trânsito no Brasil 

A observação do espaço temporal que vai de 1993 a 201215 nos possibilitou a 

identificação de três períodos distintos referentes aos acidentes de trânsito no Brasil. 

Assim, pode-se observar um forte aumento no número de mortes causadas por esse tipo 

de evento entre os anos de 1993 até 1997. Vale destacar, em relação a esse primeiro (1°) 

período, o fato de que, em 1997, houve a promulgação do Novo Código de Trânsito 

Brasileiro16. O Código tem um impacto significativo em relação aos números de mortes, 

                                                           
151996 é referência pelo surgimento e adoção do CID-10 e, para dar uma sequência de análise anterior 

para esse ano, recuou-se até 1993. 
16Identificaremos a partir deste ponto do trabalho o Novo Código de Trânsito Brasileiro através de 

denominação NCTB97. 
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pois após sua promulgação os números de ocorrências de acidentes caem. Mesmo 

entrando em vigor em setembro de 1997, o código colabora para que nesse ano 

apresente uma pequena redução nas taxas. Essa redução continua em 1998, chegando 

até o ano 2000. 

O segundo (2º) período, que compreende de 1997 a 2000, é o único dos períodos 

que apresenta todos os anos com redução de taxa e de números absolutos17 de mortes 

em decorrência de eventos ocorridos no trânsito. O terceiro (3º) período, o mais longo, 

inicia-se em 2001 e vai até 2012, ocorrendo incrementos sucessivos do número e taxa 

de mortes ano após ano. Durante esse período, em 2005, as taxas de acidentes fatais 

retornam aos patamares do ano de 1997. Após 2005, a tendência de crescimento 

continua irá chegar ao seu pico máximo no ano de 2012, limite também do período. 

Claramente, o terceiro (3°) período constitui-se como o mais crítico. 

De maneira geral, entre os três (3) períodos em um espaço temporal de vinte (20) 

anos ocorreram apenas quatro (4) anos de queda dos números absolutos de mortes e seis 

(6) anos de queda das taxas de morte em acidentes por cem mil (100.000) habitantes. 

Dentro do terceiro (3°) período, o mais longo e violento, apenas o ano de 2009 registrou 

queda nos números de mortes, em relação às taxas de óbitos registra-se dois (2) anos de 

queda: em 2003, com uma leve queda de zero vírgula zero um (0,01) ponto, e em 2009, 

uma queda de zero vírgula zero cinco (0,05) pontos. 

Em 1997 surge o NCTB97 e em 2009, a Lei 11.705, popularmente conhecida 

como “Lei Seca”. Essas políticas, tais leis devem ser vistas como “políticas públicas”, 

aumentaram a fiscalização e os rigores das punições para as infrações de trânsito, bem 

como trabalharam com ações preventivas e educativas, além de produzirem intensas 

campanhas na mídia com o intuito de promover prevenção de acidentes e o 

conhecimento das novas regras. Desse modo, os indicativos da reação a essas 

leis/políticas acabam por mostrar qual o melhor caminho a ser seguido inicialmente. 

Porém, a reação posterior às ações governamentais, as quais visavam a redução 

desse tipo de mortalidade, acabou chamando nossa atenção para um fenômeno 

sociológico singular que parece rondar a cultura brasileira que identificamos como: 

reação social de aparente negação às políticas públicas que preservem vidas. Tal reação, 

                                                           
17 Números absolutos são os números totais de mortes em acidentes, sem distinção de categoria ou sexo, 

apenas o número total de óbitos. 
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caracterizar-se da seguinte maneira: após um período de diminuição das mortes, 

acarretado por uma política minimamente estruturada de ação governamental, há uma 

retomada do crescimento, retomada essa que superará as expectativas de crescimento 

lineares anteriores à intervenção, o mais dramático é que todo esse processo social de 

negativa ocorre em alguns poucos anos. Como exemplo desse tipo de reação, pode ser 

citado o NCTB97, a Lei 11.705. Ressalta-se que em outra esfera, além do trânsito, o 

fenômeno se repetiu: o Estatuto do desarmamento18 também ilustra esse acontecimento. 

Na Tabela 06 pode-se observar a evolução dos números e das taxas de mortes em 

acidentes de trânsito do ano de 1993 a 2012, nela estão expostos os dados que 

embasaram as interpretações até agora apresentadas. 

Tabela 06: Evolução das mortes em números absolutos e das taxas de mortes por cem mil 

(100.000) em três (3) períodos durante os anos de 1993 a 2012. 

EVOLUÇÃO DAS MORTES E DAS TAXAS NO BRASIL PARA OS ANOS DE 1993 A 2012 

Período Ano Número de 

mortes 

 Crescimento 

relacionado ao 

ano anterior 

Taxa por 

cem mil 

(100.000) 

Crescimento 

relacionado 

ao ano 

anterior 

 

 

PRIMEIRO 

PERÍODO 

1993 27.852  Positivo 18,4 Positivo 

1994 29.529  Positivo 19,2 Positivo 

1995 33.155  Positivo 21,3 Positivo 

1996 35.545  Positivo 22,6 Positivo 

1997 35.756  Positivo 22,4 Negativo 

 

SEGUNDO 

PERÍODO 

1998 31.026  Negativo 19,2 Negativo 

1999 30.118  Negativo 18,4 Negativo 

2000 29.645  Negativo 17,5 Negativo 

                                                           
18Após a entrada em vigor do Estatuto de Desarmamento, através da Lei 10. 826 de 2003, observou-se o 

mesmo fenômeno: a redução das mortes, para depois o retorno do crescimento e a superação do 

crescimento linear das mortes antes do Estatuto vigorar. Para observação desse evento, indica-se 

Waiselfisz (2016). 
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TERCEIRO 

PERÍODO 

2001 31.031  Positivo 18,0 Positivo 

2002 33.288  Positivo 19,1 Positivo 

2003 33.620  Positivo 19,0 Negativo 

2004 35.674  Positivo 19,9 Positivo 

2005 36.611  Positivo 19,9 Manutenção 

2006 37.249  Positivo 19,9 Manutenção 

2007 38.419  Positivo 20,3 Positivo 

2008 39.211  Positivo 20,7 Positivo 

2009 38.469  Negativo 20,2 Negativo 

2010 43.908  Positivo 23,0 Positivo 

2011 44.553  Positivo 23,2 Positivo 

2012 46.051  Positivo 23,7 Positivo 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2014. 

 

No espaço temporal observado até aqui, visualiza-se o franco crescimento das 

mortes que decorrem de acidentes de trânsito. Esse problema foi enfrentado por apenas 

duas ações pontuais mais incisivas ao longo de vinte (20) anos. As mesmas resultaram 

em tímidos, porém identificáveis recuos nos índices, e significaram, na prática, vidas 

poupadas. Assim percebe-se um “esquivamento” do estado brasileiro na busca de um 

ações mais consistente no combate ao fenômeno.  

 No Gráfico 02 é possível observar a linha de evolução das mortes no espaço 

temporal de 1993 a 2012, bem como as flexões provocadas pelo NCTB97 e pela Lei 

11.705 e a retomada do crescimento19. 

 

                                                           
19O que foi chamado aqui de reação negativa a políticas de preservação de vidas será tema de um novo 

trabalho a ser realizado pelo pesquisador. As observações iniciais indicam uma imbricação entre a 

desestruturação governamental de políticas funcionais, personificação do Estado e dessas políticas, 

diferenças regionais, interferência da relação público/privado brasileira no trânsito, entre outras anuências 

a serem investigadas.   
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Gráfico 02: Evolução por números absolutos das mortes por acidentes de trânsito no Brasil no 

espaço temporal de 1993 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012, 2013 e 2014. 

O Brasil pertence a um conjunto de países que enfrentam uma epidemia para os 

acidentes no trânsito, porém apresentando características peculiares que devem ser 

observadas para um entendimento mais preciso do evento em níveis nacionais. De modo 

geral, para o espaço temporal observado, o Brasil reduziu significativamente o número e 

a taxa de mortes para a categoria pedestre, aumentou os números absolutos de mortes de 

ocupantes de automóveis, mas praticamente manteve a taxa por cem mil (100.000) para 

essa categoria. Observa-se, no entanto, o aumento paulatino no número de mortes de 

ciclistas e uma “explosão” no número e taxa de morte de motociclistas, outras 

categorias20 se mantêm em patamares baixos. O país passou de vinte e sete mil 

oitocentas e cinquenta e duas (27.852) mortes em acidentes de trânsito, em 1993, para 

quarenta e seis mil e cinquenta e um (46.051) óbitos, em 2012, apresentando uma 

variação significativa21 com o acréscimo de sessenta e cinco por cento (65%) no número 

de mortes. Para o ano de 2010, dois terços (2/3) das vítimas mortais foram das 

categorias vulneráveis (WAISELFISZ, 2012) compostas por pedestres, ciclistas e 

motociclistas.  

A decomposição da vitimização por categorias indica reações diferentes no que 

tange as ações que visaram redução do número de mortes. Entre as principais categorias 

                                                           
20Ocupantes de veículos de carga, ocupantes de ônibus e outras subcategorias. 
21 Diferença percentual entre o primeiro e o último ano do espaço temporal observado. 
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vitimadas, a saber: motociclistas, pedestres e ocupantes de automóveis, também há 

“sentidos” diferentes após o NCTB97, percebe-se um efeito positivo sobre os pedestres, 

apresentando uma redução significativa e temporalmente mais prolongada. Em relação 

aos ocupantes de automóveis e motociclistas, as redefinições dos patamares numéricos 

foram mais tímidas, apresentando um declínio suave, posterior aumento e estabilização 

do crescimento. A pior situação registra-se para as mortes entre os motociclistas, que 

tiveram a rápida estabilização entre as categorias após o NCTB97, ou seja, foi a 

categoria que reagiu mais rapidamente ao novo código no sentido de anular suas ações, 

essa categoria logo em seguida a essa estabilização experimentará uma elevação muito 

significativa, gradual e persistente no número de mortes. Quando observamos a Lei 

11.705, seus efeitos no trânsito e o comportamento sob três (3) categorias acima 

identificadas, verifica-se que, imediatamente, após a sua promulgação ocorre uma 

diminuição dos números de pedestres vitimados reforçando o sentido de declínio que 

ocorria desde o início do espaço temporal aqui por nós observados, posteriormente 

ocorre um leve incremento no número de casos. Já em relação aos ocupantes de 

automóveis, as mortes apresentam um pequeno declínio no ano posterior ao NCTB97 

para em 1999 retomar o crescimento, o qual será interrompido pala Lei 11.705 

apresentando um ano de estabilidade e retomar ao crescimento até o fim do período, 

ultrapassando as mortes para a categoria pedestre. Em relação aos motociclistas, as duas 

medidas públicas foram praticamente nulas quando consideramos todo o espaço 

temporal observado, conseguindo apenas a Lei 11.705 e o NCTB97 reduzir pouco, por 

um ano cada, a expectativa de crescimento esperado para os anos de 1998 e 2009, 

portanto essa categoria na prática manteve a tendência de crescimento, não sendo 

afetada significativamente pela Lei. Assim, observa-se claramente a necessidade de 

entendimento específico, não só por países, bem como também por categorias 

entendendo suas lógicas peculiares, e incluindo essas vertentes em políticas públicas 

para enfrentamento dos acidentes de trânsito, sendo o primeiro passo a real tomada pra 

si por parte do estado do enfrentamento do problema, seguindo para um 

aprofundamento do entendimento, formulação e generalização de políticas públicas para 

posterior compartilhamento de responsabilidades. Essas observações estão expostas no 

Gráfico 03. 
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Gráfico 03: Evolução dos números de mortes por categoria no Brasil entre 199622 e 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 

As observações quanto as taxas, indicam um comportamento muito semelhante 

aos números absolutos de mortes, com pequenas varrições. As curvas do gráfico de 

número 04 indicam essa relação ao explicitar semelhança com as curvas do Gráfico 03. 

É possível observar também o efeito praticamente nulo, sobre a mortalidade de 

motociclistas, das duas ações governamentais descritas acima. 

Gráfico 04: Evolução das taxas de mortes por cem mil (100.000) habitantes e por categoria no 

Brasil entre 199623 e 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 201224. 

                                                           
22 Neste trabalho, a partir de agora, o ano de 1996 será usado como limite inicial temporal máximo. O 

critério de escolha foi a revisão da Classificação Internacional das Doenças: CID-10. 
23 Usaremos a partir de agora em nosso trabalho como limite inicial temporal máximo o ano de 1996, o 

critério de escolha foi a revisão da Classificação Internacional das Doenças: CID-10. 
24 Para as taxas do ano de 2012 foram feitos cálculos próprios, pois os dados não se encontravam 

disponíveis. 
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Observa-se que a categoria ciclistas foi retirada por apresentar sempre taxas 

baixas em relação às outras categorias, atingindo no máximo uma vírgula uma (1,1) 

mortes por cem mil (100.000) pessoas para o período observado. Assim, centra-se a 

análise nas categorias Motociclista, Ocupantes de automóveis e Pedestres, que juntas 

somam quase noventa por cento (90%) das mortes em acidentes de trânsito.  

Aprofundando a análise por categorias, elaborou-se uma tabela com os últimos 

dados disponíveis, os quais seriam para o ano de 2011, sobre os estados brasileiros que 

mais registravam mortes em cada uma das categorias. 

Tabela 07: Estados brasileiros que mais mataram por categoria e taxa de cem mil (100.000) 

habitantes em 2011. 

ESTADOS BRASILEIROS QUE MAIS MATARAM EM 2011 POR CATEGORIA 

CATEGORIA ESTADO TAXA 

Motociclista Piauí 21,4 

Pedestre Amapá 17,2 

O. Automóveis Tocantins 14,5 

Ciclista Roraima 4,7 

Trans. Carga Mato Grosso 3,4 

O. Ônibus Amapá 0,9 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Observa-se mais uma vez a especificidade do problema social condensado no 

sintagma acidente de trânsito, desta vez para a peculiaridade do evento em espaços 

geográficos/sociais determinados. Para o ano de 2011, a taxa nacional de acidentes 

fatais para motociclistas estava em sete vírgula seis (7,6) por cem mil (100.000) 

habitantes, enquanto o Piauí apresentava uma taxa de vinte e um vírgula quatro (21,4), 

este último número supera em mais que o dobro os patamares identificados pelos 

organismos internacionais da área de saúde como sendo de situação “epidêmica” para 

acidentes de trânsito.   
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Todos esses eventos implicam também em um elevado custo pecuniário, uma 

pesquisa realizada durante os anos de 2003 e 2006 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

e Aplicada – IPEA – sobre impactos econômicos dos acidentes de trânsito erigiu os 

principais itens a serem avaliados para a composição dos prejuízos, os itens estão 

identificados no quadro abaixo. 

Quadro 01: Principais itens pesquisados pelo IPEA (2003) para a construção dos prejuízos 

pecuniários causados por acidentes de trânsito no Brasil. 

PRINCIPAIS ITENS PESQUISADOS PELO IPEA 

Perda da produção – Perdas econômicas sofridas pela vítima 

Danos ao veículo 

Custo médico – hospitalar 

Processos jurídicos 

Perdas em congestionamentos 

Custos previdenciários com as vítimas  

Resgate das vítimas 

Custo com remoção do veículo 

Custo com o mobiliário urbano 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no estudo do IPEA (2003). 

Esses valores ainda foram decompostos pelo IPEA para custo por acidente com 

base na situação da vítima. 

Tabela 08: Custo médio de um acidente em rodovias federais brasileiras com base no segundo 

semestre de 2004 e no primeiro semestre de 2005. 

CUSTO DE ACIDENTE NAS RODOVIAS  

SITUAÇÃO DA 

VÍTIMA 

VALOR MÉDIO POR 

ACIDENTE  

NÚMERO 

DE CASOS 

VALOR TOTAL DOS 

ACIDENTES 

PARTICIPAÇÃO NO 

TOTAL DOS CUSTOS  

Sem vítima R$ 16.840,00 68.423 R$ 1.152.269.508,00 17,7% 

Com vítima R$ 86.032,00 36.966 R$ 3.180.258.879,00 48,8% 

Com vítima fatal  R$ 418.341,00 5.210 R$ 2.179.556.664,00 33,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 
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O número de cinco mil duzentos e dez (5.210) casos de vítimas fatais nas rodovias 

federais representa mais de um terço (1/3) dos custos com os acidentes no universo de 

sessenta e oito mil quatrocentos e vinte três (68.423) casos sem vítimas e trinta e seis 

mil novecentos e sessenta e seis (36.966) casos com vítimas que não foram a óbito em 

decorrência do acidente, ou seja, os óbitos representaram menos de cinco por cento 

(5%) das ocorrências nas rodovias federais, porém exercem uma elevada significância 

para composição dos custos. Essas elevadas cifras se explicam, em parte, pelo elevado 

valor médio dos casos com vítimas fatais. O custo total, envolvendo todas as dimensões 

de gastos presentes e perdas futuras, para cada vítima fatal foi estipulado pelo IPEA 

(2003) como sendo de quatrocentos e dezoito mil trezentos e quarenta e um reais (R$ 

418.341,00). Desse modo, fica claro que as ações públicas que visem a redução da 

mortalidade no trânsito, por meio de fiscalização, enrijecimento de legislação e 

punições, educação, prevenção, exigência de veículos mais seguros, além do óbvio 

benefício de salvar vidas, evitam elevadíssimos custos.  

Ainda sobre custos dos acidentes observando os ocorridos em 2001 e tendo como 

referência os preços de abril de 2003, o estudo do IPEA (2003) estipulou os custos dos 

acidentes em três bilhões e seiscentos milhões de reais (R$ 3.600.000.000,00) para as 

quarenta e nove (49) aglomerações urbanas estudadas, e em cinco bilhões e trezentos 

milhões (R$ 5.300.000.000,00)  para toda a área urbana do país. O que chama a atenção 

nesses dados é o fato de que ao ampliar o foco amostral para incluir as pequenas e 

médias cidades, os custos disparam. 

O Mapa da Violência 2012, com base no mesmo estudo do IPEA, também traz 

valores sobre os acidentes em rodovias brasileiras, tendo como base os acidentes 

ocorridos no segundo semestre de 2004 e primeiro de 2005. Segundo este último estudo, 

somente nas rodovias federais, os custos provocados por esses acidentes foram de seis 

bilhões e quinhentos milhões de reais (R$ 6.500.000.000,00), (WAISELFISZ, 2012). 

Com os dados para anos posteriores, e com base nesses valores dados pelo IPEA, 

construímos a Tabela 09, na qual está exposto o custo dos acidentes de trânsito nas 

rodovias brasileiras para em 2011. 
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Tabela 09: Custo dos acidentes em rodovias brasileiras em 2011. 

CUSTO DE ACIDENTE NAS RODOVIAS EM 2011 

TIPO DE RODOVIA CUSTO (R$) 

Municipais Aproximadamente 2 bilhões 168 milhões 

Estaduais Aproximadamente 21 bilhões 789 milhões 

Federais Aproximadamente 10 bilhões 056 milhões 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 

 

Observando comparativamente os valores apontados para as rodovias federais em 

2005, que eram de seis bilhões e quinhentos milhões de reais (R$ 6.500.000.000,00), 

nota-se que ultrapassam os dez bilhões (R$ 10.000.000.000,00) em 2011. A somatória 

dos valores relacionados aos custos dos acidentes nas rodovias federais e estaduais 

supera a cifra dos trinta e quatro bilhões de reais (R$ 34.000.000.000,00). 

Os custos de internação também são altos e variáveis conforme a categoria. 

Avançando para dados de 2012, o Mapa da Violência 2013 nos oferece os valores com 

internações hospitalares no Sistema Único de Saúde – SUS. Esses valores estão 

dispostos na tabela de número 10. 

Tabela 10: Custos das internações hospitalares no SUS provocadas por acidentes de trânsito e 

divididos por categoria para o ano de 2012. 

CUSTO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES EM 2012 

CATEGORIA 
VALORES GASTOS EM 

INTERNAÇÕS 

PARTICIPAÇÃO NO 

TOTAL DOS CUSTOS 

Motociclistas R$ 102.071.861,00 48,4% 

Pedestre R$ 54.882.873,00 26% 

Ocupantes de Automóveis R$ 25.907.141,00 12,3% 

Ciclistas R$ 9.036.625,00 4,3% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Parte dessas despesas são transferidas para as famílias que gastam com remédios, 

translado, consultas particulares, cirurgias, tratamentos diversos, perda de produtividade 

do ente acidentado, sustento com os órfãos, e outros custos diversos. As famílias 
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pertencentes às classes populares, as quais muitas vivem em fragilidades econômicas, e 

que para a categoria moto são a maior parte das vítimas serão as mais oneradas. 

 Esses números, obviamente, demonstram uma pressão elevada sobre os gastos 

com saúde pública, notoriamente já deficitária no país. Podemos observar os valores de 

internações de motociclistas liderando essa pressão, seguida por aquelas de pedestres e 

ocupantes de automóveis. Essa pressão aumenta muito em certos municípios que 

apresentam verdadeiros surtos de acidentes de trânsito com números “insuportáveis” de 

casos. Onze (11) municípios brasileiros ultrapassaram o número de cem (100) mortes 

em acidentes de trânsito por cem mil (100.000), no ano de 2010. Em anos posteriores, 

esse número de municípios foi reduzido, porém os valores das taxas se elevaram 

significativamente. Algumas dessas taxas elevadíssimas, principalmente para os 

municípios com menos de trinta mil (30.000) habitantes, podem apresentar duas 

vertentes explicativas: resultam da somatória de acidentes com números que 

dificilmente irão se repetir para produzir um padrão ou significam realmente a indicação 

de gravíssimo problema, com continuidade temporal e ainda possibilidade de expansão. 

Outros municípios, de médio e grande porte, terão suas taxas de mortalidades em 

acidentes, bem como algumas patologias, infladas devido a abarcarem em sua estrutura 

urbana hospitais regionais, de referências ou simplesmente mais equipados. A não 

observação desse fato pode acarretar erros na interpretação do fenômeno. Por exemplo, 

o alto índice de ocorrência de mortes em acidentes em um determinado município pode 

ser indicativo da existência do fenômeno na região, e não simplesmente no município. 

Isso ocorre devido aos registros das mortes levarem em consideração o local do 

falecimento e não do acidente. Uma melhor análise dos dados, e consequentemente 

melhor diagnóstico, poderia ocorrer através do uso de tecnologia que permitisse o 

cruzamento de informações dos serviços móveis de urgência, por exemplo, informação 

georreferenciadas sobre o local do atendimento com as informações do hospital para 

onde a vítima foi socorrida25.  

Tabelamos os dez (10) primeiros municípios em taxa de mortalidade no Brasil, 

nos anos de 2010, 2011 e 2012. com o objetivo de explicitar melhor essas proposições.  

                                                           
25 Essa pesquisa fomentou demandas para produção de tecnologia para fichas digitais, com usos de GPS, 

e on-line para uso do SAMU de Picos, as primeiras conversas já estão em andamentos e até o final de 

2017 deverá existir um aplicativo teste para ser analisado pelos atendentes. O problema a ser vencido para 

o refinamento desses dados é que o SAMU é um serviço municipal. 



60 
 

Tabela 11: Os dez26 (10) primeiros municípios brasileiros e suas taxas de mortes em acidentes de 

trânsito para os anos de 2010, 2011 e 2012. 

DEZ PRIMEIROS MUNICÍPIOS BRASILEIROS EM TAXA DE ÓBITO EM ACIDENTES DE 

TRÂNSITO PARA OS ANOS DE 2010, 2011 E 2012   

POSIÇÃO NO 

RANKING 

NACIONAL 

ANO DE 2010 ANO DE 2011 ANO DE 2012 

 Município Taxa Município Taxa Município Taxa 

1º Pariquera-Açu - 

SP 

178,9 Presidente Dutra – 

MA 

285,7 Presidente 

Dutra - MA 

237 

2º Campina Grande 

do Sul - PR 

154,8 Barbalha – CE 218,8 Barbalha - CE 194,4 

3º Barbalha - CE 151,8 Miracatu – SP 156,4 Pirai do Sul - 

PR 

122,4 

4º Fundão - ES 141 Diamantino - MT 141,6 Diamantino - 

MT 

121,3 

5º Paraibuna - SP 138 Silva Jardim- RJ 103,0 Sobral - CE 108,7 

6º Miracatu - SP 136 Rio do Sul - SC 101,7 Parnamirim - 

PE 

102,8 

7º Tibagi - PR 124,1 Barra Velha - SC 87,3 Campina 

Grande do Sul 

- PR 

99,0 

8º Abadiânia - GO 120,6 Campina Grande 

do Sul – PR 

87,0 Miracatu - SP  98,4 

9º Prata - MG 116,3 Mimoso do Sul – 

ES 

85 Campo Mourão 

- PR 

94,1 

10º Silva Jardim - RJ 112,4 Costa Rica - MS 84,9 Arapiraca - AL 90,3 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012, 2013 e 2014. 

Alguns municípios figuram nesta tabela por terem população pequena e 

ocorrências esparsas, resultando em taxas muito elevadas. Em algumas dessas 

                                                           
26 Os municípios que se repetem foram identificados com uma mesma cor. 
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localidades não há a produção de um padrão temporal que identifique o problema 

persistente, como é o caso de Barra Velha situado no estado de Santa Catarina, que em 

2011 exibiu uma taxa de oitenta e sete vírgula três (87,3), aparecendo em sétimo (7°) 

lugar a nível nacional, apresentando uma população de vinte e dois mil novecentos e 

treze (22.913) habitantes e vinte (20) mortes em acidentes de trânsito. Ao recuar no 

tempo, observa-se que o município contabilizou apenas cinco (5) mortes em 2010, nove 

(9) em 2009 e onze (11) em 2008. 

Por sua vez, municípios como Presidente Dutra no estado do Maranhão, estão 

sempre aparecendo nas tabelas com maiores taxas, embora em algum período não figure 

entre os dez (10) mais violentos. Essas localidades estão sempre exibindo elevadas 

taxas, o que indica a permanência e a tendência de crescimento do problema. A mesma 

situação de Presidente Dutra ocorre em Barbalha, no Ceará, que exibe taxas de 

mortalidade no trânsito sempre em patamares elevadíssimos. 

A situação de cada município apresenta caráter próprio, devendo ser 

contextualizado em nível regional e nacional, mas sempre observando suas 

especificidades. Um exemplo de como essas especificidades pode alterar o 

entendimento do estudo por município é que alguns desses municípios abrigam 

hospitais regionais, que absorvem quase toda a demanda de acidentes dos municípios 

em seu entorno. Assim, ao falecer uma vítima de acidente em um desses hospitais, o 

registro de óbito por acidente de trânsito estará vinculado ao município onde está 

localizado o hospital, muito embora o acidente tenha ocorrido a centenas de quilômetro. 

Essa é uma situação muito comum no Nordeste brasileiro, onde milhares de municípios 

não dispõem de uma estrutura de saúde com condições de socorrer a um(a) 

acidentado(a) grave. 

1.4 Acidente de trânsito no Nordeste 

Por falta de dados mais precisos, em termos de Nordeste, será utilizado como 

espaço temporal de referência apenas o último período, que se inicia em 2001 e termina 

no ano de 2012, sendo esse o mais longo e violento dos três períodos no que se refere à 

mortalidade das vítimas de acidentes de trânsito, portanto o mais próximo no tempo e o 

mais significativo. O Nordeste registrou em 2001 seis mil quinhentas e setenta e oito 

(6.578) mortes em decorrência de acidentes de trânsito (WAISELFISZ 2012). Em 2012, 

a região contabilizou treze mil quinhentas e oitenta e sete (13.587) vítimas fatais, o que 
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representa, quando fazemos a comparação entre o ano inicial e o final do período, uma 

elevação de mais de cento e seis por cento (106%) no número de casos, perdendo a 

região Nordeste em números absolutos apenas para a região Sudeste, que apresentou 

para 2012 nada menos que dezesseis mil duzentos e cinquenta e três (16.253) casos. Na 

Tabela 12 é demonstrada a evolução dos óbitos em decorrência dos acidentes nas 

regiões brasileiras, bem como a variação referente ao ano final e inicial do período. 

Tabela 12: Evolução em números absolutos dos óbitos em decorrência de acidente de trânsito nas 

regiões brasileiras no período 2001 a 2012. 

EVOLUÇÃO DOS ÓBITOS EM NÚMEROS ABSOLUTOS NAS REGIÕES DE 2001 A 2012 

ANO REGIÕES BRASILEIRAS E NÚMEROS ABSOLUTOS DE MORTES 

 Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 

2001 6.578 1.930 3.125 13.061 5.830 

2002 7.718 2.361 3.661 13.137 6.411 

2003 7.393 2.328 3.508 13.869 6.521 

2004 7.904 2.463 3.864 14.358 7.085 

2005 8.649 2.566 3.810 14.613 6.972 

2006 8.696 2.630 3.745 15.253 6.925 

2007 9.295 2.675 3.761 15.589 7.099 

2008 9.472 2.948 4.061 15.579 7.151 

2009 9.878 2.835 4.151 14.588 7.017 

2010 12.180 3.529 4.518 16.107 7.574 

2011 12.480 3.631 4.474 16.466 7.502 

2012 13.587 3.892 4.631 16.253 7.688 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

A Região Sudeste, a mais populosa do Brasil, contava com aproximadamente 

oitenta e um milhões e quinhentos mil (81.500.000) habitantes em 2012, contabilizando 

o maior número absoluto de vítimas. O Nordeste, com a segunda (2ª) maior população 

por regiões, contabilizando mais de cinquenta e três milhões e novecentos mil 
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(53.900.000) habitantes, também exibiu o segundo maior número de vítimas fatais do 

país em acidentes de transporte. Porém, essa equivalência dos posicionamentos entre 

população e número de vítimas, de antemão, pode criar uma primeira interpretação 

ilusória. Para ilustrar, considera-se o fato de que em 2012 a região Sudeste tinha uma 

população trinta e três vírgula nove por cento (33,9%) maior que a do Nordeste, porém 

o número de vítimas fatais em acidentes de transporte no Sudeste era superior em 

apenas dezesseis vírgula quatro por cento (16,4%) em relação ao Nordeste, indicando 

assim, que o problema atinge com mais força a população nordestina. Para a observação 

da evolução dos acidentes nas regiões brasileiras para o terceiro (3º) período, foi 

construído o Gráfico 05, onde estão expressas as variantes numéricas que dão margem 

às interpretações comparativas. 

Gráfico 05: Evolução nos números absolutos de mortes em acidentes de trânsito nas regiões 

brasileiras no terceiro (3º) período, que se estende de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

Nota-se a liderança da região Sudeste em relação ao número absoluto de mortes, 

para essa região também é possível visualizar uma reação positiva à Lei 11.705 já no 

ano de 2009 através da redução do número de vítimas em relação ao ano de 2008. Há, 

posteriormente, em 2010, uma elevação nos dados quantitativos de morte superando a 

expectativa de crescimento linear quando temos por base os anos de 2007 e 2008. Para o 

último ano, percebe-se uma leve redução com referência a 2011, porém mantendo-se em 

patamares muito elevados. 

A Região Nordeste apresenta um crescimento constante e acelerado desde o início 

do período. Mesmo considerando a redução ocorrida em 2003, essa redução não 

consegue retornar para os patamares, por exemplo, de 2001. Após essa diminuição 
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momentânea, dá-se início a uma escalada contínua até o fim do período. A lei 11.705, 

de setembro de 2008, em termos de expectativas para redução do número de vítimas, 

parece ser “ignorada” nessa região do país. É o que podemos depreender do fato de que, 

após mais de um ano de sua promulgação, mantém-se o crescimento linear das 

ocorrências fatais em acidentes de trânsito, tanto em 2007 quanto em 2008. A partir de 

2009, ocorre uma elevação muito forte do número de mortes por acidentes no Nordeste, 

sem paralelo no restante do país e que somada aos anos posteriores, os quais 

apresentaram elevação sucessiva até o ano final do período em análise no ano de 2012, 

exibem a situação no Nordeste. 

As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul apresentam certa estabilidade em relação 

aos números de vítimas desse tipo de acidente. Essas regiões, também apresentam uma 

acentuação dos números nos três últimos anos do período observado. Podemos destacar 

as regiões Norte e Centro-Oeste, que se afastam consideravelmente das outras regiões 

em relação ao número de mortes em todo o período. Porém ressaltamos que a 

observação dos números absolutos é importante para a análise quantitativa do evento 

estudado, mas a análise das taxas de óbitos por cem mil (100.000) habitantes fornece 

maior aprofundamento e, consequentemente, uma melhor base para as análises iniciais. 

A partir dessas taxas, pode-se perceber que a Região Centro-Oeste é onde o problema se 

desenha mais grave. Essa região mantém a primeira colocação em relação aos números 

de óbitos por cem mil (100.000) habitantes em todo o período. Em 2012, superava em 

mais de três vezes o valor mínimo que identifica epidemia para as mortes no trânsito. 

A Região Sul figura na segunda (2ª) posição nas taxas, apresentando nos três (3) 

últimos anos do período tendência de crescimento nos índices, indicando claramente a 

possibilidade de alastramento da situação para um próximo período. 

Por sua vez, a Região Nordeste, para as taxas por cem mil (100.000), destacou-se 

por ter iniciado o período na última colocação entre as regiões e terminado o período 

apresentando grave elevação, com acentuação clara em 2009. A somatória desses 

problemas fez a região subir para a terceira (3ª) posição. 

A Região Sudeste mantém certa estabilidade até o ano de 2008, quando apresenta 

uma queda indicando provável reação positiva à Lei Seca, sendo ultrapassada pelo 

Norte e Nordeste. Em seguida, apresenta elevação para encerrar o período com tênue 

redução em referência ao ano de 2011. 
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A Região Norte inicia o período com forte elevação, mas apresenta queda em 

2003.  Depois, consegue um patamar de estabilidade até o ano de 2007. Em 2008 ocorre 

elevação da taxa, seguida por queda em 2009. Essa diminuição também é um indicativo 

de reação positiva à Lei 11.705, porém a região apresenta, no final do período, uma 

forte tendência de crescimento semelhante a do Nordeste. Na tabela abaixo está 

detalhada a evolução por ano do período para as cinco (5) regiões. 

Tabela 13: Evolução da taxa de óbitos em decorrência de acidente de trânsito nas regiões 

brasileiras no período 2001 a 2012. 

TAXA DE ÓBITOS NAS REGÕES BRASILEIRAS 2001/2012 

ANO REGIÃO E TAXA DE MORTE  

 Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 

2001 13,6 14,6 26,3 17,8 22,9 

2002 15,8 17,5 30,3 17,6 24,9 

2003 15,0 16,9 28,5 18,4 25,1 

2004 15,9 17,5 30,8 18,8 26,9 

2005 17,0 17,5 29,3 18,6 25,8 

2006 16,8 17,5 28,2 19,2 25,4 

2007 17,8 17,4 27,8 19,2 25,7 

2008 17,8 19,5 29,7 19,4 26,0 

2009 18,4 18,5 29,9 18,0 25,3 

2010 22,9 22,8 32,6 20,1 27,6 

2011 23,3 22,6 31,4 20,3 27,2 

2012 25,2 23,8 32,1 19,9 27,7 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

Entre todas as regiões apenas a Região Sudeste apresentou, em 2012, uma taxa 

por cem mil (100.000) habitantes, inferior à taxa nacional a qual foi de vinte e três 

vírgula sete (23,7) mortes por cem mil (100.000). Todas as outras regiões obtiveram 
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uma taxa superior a taxa nacional, indicando assim a generalização do problema pelo 

país, o que consiste em mais um indicativo da gravidade da situação. 

O ano de 2012 representa a maior taxa do período para as regiões Nordeste, Norte 

e Sul. As outras regiões que não tiveram o pico da taxa no referido ano, tiveram em 

anos próximos ao final do período. Isso configura o agravamento do problema no país 

com a passagem do tempo. O Gráfico 06 desenha a evolução dessas taxas para o 

terceiro (3º) período, que como explicado anteriormente, tem início no ano de 2001 e se 

encerra em 2012. 

Gráfico 06: Evolução da taxa de óbitos em decorrência de acidentes de trânsito nas regiões 

brasileiras no período 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

Ao comparar as taxas do Nordeste com a do Brasil, nota-se que essa região vem 

apresentando um crescimento gradual desde o início do período. Entretanto, suas taxas 

sempre estiveram abaixo da média nacional até o ano de 2009. Contrariando as 

expectativas, os índices nordestinos continuam a evoluir, principalmente, após o ano de 

2008. Esse ano é tido como referência, pois marca a entrada em vigor da Lei 11.705 e 

esperava-se redução já para 2009, tal qual ocorreu com as taxas nacionais. Porém, a 

situação piora em 2009 e mais ainda em 2010, quando a região eleva significativamente 

seus índices de mortes em acidentes, praticamente empatando com a média nacional. A 

situação ainda piora, em 2011, essa região apresentou taxa superior à média brasileira, 

continuando a crescer e afastando-se no ano final do período da taxa nacional.  O 

Gráfico 07 expõe a comparação entre as taxas nordestina e a nacional.  
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Gráfico 07: Evolução da taxa de óbitos em decorrência de acidentes de trânsito no Nordeste e no 

Brasil no período de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

Os estados nordestinos apresentam um comportamento diversificado entre si em 

relação aos números de mortes por acidentes. A observação inicial dos números 

absolutos pode causar uma falsa impressão de que a magnitude do problema no estado 

A é mais significativa do que no estado B. Todavia, a análise dos números absolutos 

deve ser sempre acompanhada da análise das taxas de morte por cem mil (100.000) 

habitantes, pois, desse modo, chega-se a uma visão mais geral, e as magnitudes podem 

se inverter mostrando que no estado B, a situação é bem pior. Por exemplo, no ano de 

2001, o estado de Sergipe apresentava o menor número absoluto de casos de óbitos 

relacionados a acidentes de trânsito no Nordeste, trezentos e cinquenta e oito (358), 

porém, também apresentava a maior taxa da região dezenove vírgula sete (19,7) casos 
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(100.000), no mesmo ano, estava em nove vírgula um (9,1), um pouco abaixo do valor 

epidêmico, perdendo apenas para o Maranhão com taxa de oito vírgula sete (8,7). Por 

outro lado, a observação apenas dada como a taxa por cem mil (100.000) pode acabar 
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Visão Zero27 para o estado da Bahia, em 2001, percebe-se de antemão que mil e 

duzentas (1.200) pessoas, com história, família, amigos e todos os enlaces sociais, 

perderam a vida em acidentes de trânsito, e que isso não significa apenas a segunda (2º) 

menor taxa do Nordeste, em 2001, para acidentes, mas também que toda uma gama de 

problemas gravíssimos em decorrência de um acidente, além de altos custos pecuniários 

foram reiniciados mil e duzentas (1.200) vezes, e que pelo Visão Zero, essas repetitivas 

tragédias individuais e coletivas poderiam perfeitamente ser evitadas em quase sua 

totalidade. 

Ao observar o problema relacionado com os números populacionais, percebe-se, 

no que tange os números absolutos de mortes comparados com os da população total 

dos estados para o ano de 2012, que Alagoas, Bahia e Maranhão mantêm uma sincronia 

entre a posição populacional e os números de mortes. Assim, a Bahia é o estado mais 

populoso e que mais perde vidas humanas em acidentes de trânsito em números 

absolutos. Já Alagoas é o penúltimo estado em termos de população e também o 

penúltimo em número de mortes. O Maranhão ocupa a quarta (4º) posição nos dois 

rankings. A correlação quase se reproduz em relação aos demais estados: o Rio Grande 

do Norte é o sexto (6º) colocado no que diz respeito à população e o último em número 

de mortes, exibindo assim, o patamar menos desfavorável nessa comparação, a Paraíba 

é o quinto (5º) na população e o sexto (6º) em vitimização, Pernambuco, o segundo (2º) 

em termos populacionais e o terceiro (3º) em mortalidade por acidentes, e, finalmente, 

Sergipe, o menor estado em população, apresenta-se como o penúltimo nos números de 

vítimas. Nessa relação, o estado que apresenta o pior resultado é o Piauí, sendo o 

penúltimo em população e o quinto (5º) que mais mata em acidentes de trânsito no 

Nordeste. 

 Para facilitar a correlação analítica entre posição no ranking populacional e 

posição no número de óbitos, construímos a Tabela 14, que organiza visivelmente essa 

relação entre os dois referidos parâmetros.  

                                                           
27 Entendimento adotado originalmente pelo parlamento sueco, partindo do princípio de nunca poder ser 

eticamente aceitável que alguém fique ferido gravemente, ou morra durante um deslocamento por vias 

públicas. A percepção que se tem no Brasil é inversa ao do parlamento sueco, pois explicações como “uso 

de álcool”, “imprudência”, excesso de velocidade, por mais que indiquem elementos que estão presentes 

nestas acidentes, encobrem uma visão unilateral do fenômeno, culpabilizando tão somente a vítima pelo 

fato ocorrido, eximindo os poderes públicos e as instituições sociais/culturais de responsabilidades, ao 

mesmo tempo que acabam por afastar uma compreensão mais realistas sobre o evento.     
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Tabela 14: Números absolutos de óbitos em decorrência de acidente de trânsito nos estados 

nordestinos e comparação com a posição ocupada pela população estimada para 2012. 

POPULAÇÃO DOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE NÚMERO DE ÓBITOS 

ESTADO POPULAÇÃO ESTIMADA 

EM 2012 

POSIÇÃO REFENTE A 

POPULAÇÃO EM 2012  

POSIÇÃO 

REFERNTE AO 

NÚMERO DE 

MORTES EM 2012 

Alagoas 3.165.472 7º 7º 

Bahia 14.175.341 1º 1º 

Ceará 8.606.005 3º 2º 

Maranhão 6.714.314 4º 4º 

Paraíba 3.815.172 5º 6º 

Pernambuco 8.931.028 2º 3º 

Piauí 3.160.748 8º 5º 

Rio Grande do 

Norte 
3.228.198 

6º 9º 

Sergipe 2.110.867 9º 8º 

Nordeste Total 53.907.144   

Fonte: Elaborada pelo autor com base na Estimativa do IBGE para a população brasileira para o ano de 

201228. 

A não correspondência entre os rankings populacionais e de número de mortes 

apontam, além do comportamento diferenciado, a situação gravíssima no qual os 

estados se encontram, dando um mapeamento da intensidade do fenômeno e o que 

poderia ser um norte para políticas de enfrentamento do problema.  

Após a determinação de divergências de comportamento e para o aprofundamento 

do entendimento acerca do problema, algumas estruturas devem ser destacadas e 

segmentadas para a análise. Alguns fatores, que se entendem como fundamentais, 

devem ser observados logo de início, pois corroboraram para a descrição do fenômeno e 

                                                           
28 Disponível em: ttp://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/estimativa_dou.shtm 
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são muito importantes na compreensão da maneira como ocorre a construção e 

manutenção de elevados números de acidentes em escala nacional, regional, estadual e 

municipal.  

Uma das apostas analíticas deste trabalho, no que concerne à estatística, centra-se 

na concepção de ser de muita importância a composição numérica da população 

diferenciada por região, estado ou município no delineamento da problemática de 

pesquisa. Assim sendo, tem-se, em relação a ampliação da investigação sociológica 

macro sobre os acidentes de trânsito, os seguintes fatores para serem posteriormente 

seguidos: tamanho do território, motorização da população e a percepção, 

principalmente em nível estadual, se há uma interiorização dos acidentes ou se o foco 

principal é a capital. Devem ser também incorporadas na análise, as dinâmicas 

diferenciadas apresentadas por cada unidade que compõe o lócus da investigação, as 

quais serão usadas como critério de comparação. É possível, em nível estadual, citar a 

diferenciação do comportamento dos acidentes por categorias e se há presença de 

metrópoles e se essas influenciam positivamente ou negativamente nos indicadores 

numéricos. Também é importante identificar se há estrutura de socorro adequada nas 

regiões mais problemáticas e, claro, o pesquisador também deve estar atento a outros 

pontos que possam apresentar padrões e peculiaridades do fenômeno para o local 

específico, que se está analisando. Essas primeiras observações criam um norte a ser 

seguido, mas também uma série de questionamentos a serem perseguidos e fomentados 

para a estruturação de uma boa investigação mais amplificada.  

Inicialmente, um dos caminhos promissores para o entendimento dessas 

dinâmicas em meio às informações múltiplas e diversificadas, que se apresentam no 

início de um trabalho, da natureza do que se pretende aqui, é a comparação estatística 

dos dados acessados ou construídos pelo pesquisador. A referência para a comparação 

dependerá do que se quer destacar, da magnitude dos dados, da possibilidade das 

comparações, do tamanho do lócus, e da possibilidade e pertinência da comparação. 

Essas comparações estatísticas, ao serem bem focalizadas pelo sociólogo, arquivadas 

em banco de dados, dão pistas das relações e fenômenos sociais que podem estar por 

trás da elevação “súbita” do número de casos, da tendência de crescimento constante, da 

concentração de mortes em uma categoria específica, ou dos motivos das distribuições 

entre as categorias e por que motivos atingem grupos específicos com mais intensidade.  
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Desse modo, por mais que os indicativos numéricos, após a comparação, não 

sejam representativos momentaneamente pra região, estado ou município em foco, 

devem ser observados e arquivados, pois podem indicar a presença ou, nesse caso, a 

ausência de algum fenômeno importante que poderá contribuir para explicarem como os 

acidentes são produzidos em outras localidades, ajudando a compreender fenômenos de 

origem cultural, como por exemplo, a estagnação na taxa de motorização e aumento 

significativo de vítimas em acidentes de trânsito.  

Dentre os estados nordestinos, observa-se que no terceiro (3º) período, quando 

analisada a variação do número absoluto de mortes, considerando a diferença entre o 

ano inicial e o final, ou seja, 2001 e 2012, a maior variação foi apresentada pelo 

Maranhão com um aumento de duzentos e quarenta e um vírgula seis por cento 

(241,6%) no número de casos fatais. Em seguida surge o Piauí, com a variação de cento 

e setenta e cinco vírgula cinco por cento (175,5%). A Bahia apresentou uma variação de 

cento e quarenta e nove vírgula dois por cento (149,2%) e a Paraíba, cento e trinta e 

quatro vírgula nove por cento (134,9%).  Esses quatro estados fecham a lista das 

unidades da federação no Nordeste que tiveram variação acima de cem por cento 

(100%). O único estado que fechou o período com variação inferior a cinquenta por 

cento (50%) foi o Rio Grande do Norte, apresentando um valor de quarenta e sete por 

cento (47%), a menor variação entre os estados do Nordeste. A Tabela 15 expõe os 

números usados para os cálculos e a variação de todos os estados. 

Tabela 15: Números absolutos de óbitos em decorrência de acidente de trânsito nos estados 

nordestinos em 2001 e 2012 e variação resultante. 

 POPULAÇÃO DOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE. 

ESTADO MORTES EM 2001 MORTES EM 2012 VARIAÇÃO 

Maranhão 499 1.705 241,6% 

Piauí 441 1.215 175,5% 

Bahia 1.200 2.991 149,2% 

Paraíba 424 996 134,9% 

Ceará 1.351 2.492 84,4% 

Sergipe 358 652 82,1% 

Pernambuco 1.336 2.077 55,4% 

Alagoas 552 846 53,2% 

Rio Grande do 

Norte  
417 

613 47% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 
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Em relação aos números de mortes no transcorrer do período, observa-se a Bahia 

iniciando uma escalada a partir do ano de 2004, quando estava em terceira (3ª) 

colocação no Nordeste, para atingir a primeira (1ª) posição em 2005, permanecendo 

todo o restante do período nessa condição. O estado também não apresenta reação 

positiva à Lei seca, pois ocorre crescimento no número de vítimas já em 2009 e, 

também em 2010, obtendo assim, maior crescimento entre os estados e fechando o 

período em franco crescimento. 

O Ceará apresenta uma tendência moderada de crescimento de 2001 a 2008, 

reagindo positivamente à Lei 11.705, com redução dos números em 2009. Mas, 

posteriormente, tem um crescimento elevado, parecido graficamente com o que ocorreu 

na Bahia. O Ceará fecha também o período em claro crescimento, estando em segundo 

(2º) lugar no Nordeste para o ranking das mortes absolutas.  

Pernambuco, que inicia com elevação já em 2002, apresenta queda em 2003 e se 

mantém após essa redução com certa estabilidade até 2007. No ano de 2008, tem-se 

uma fase de franco crescimento. Os números permitem dizer que o estado “ignora” a 

Lei Seca, apresentando forte crescimento em 2009, fazendo-o ultrapassar o Ceará. 

Contudo, perde a segunda (2ª) colocação no final de 2012, mas fechando o período com 

claro crescimento nos índices. 

O Rio Grande do Norte mostra tendência à estabilidade durante o período com 

pequena elevação até 2009, que continuará em 2010, revertida timidamente no final do 

período.  

Já o Piauí tem uma tendência ininterrupta de crescimento do início ao fim do 

período, frustrando também a perspectiva de redução dos números para o ano de 2009 

quando poderia ter apresentado diminuição em decorrência da Lei 11.705, único 

mecanismo de grande porte arregimentado pelo Estado, em todo o terceiro (3º) período, 

para tentar enfrentar o problema da elevação universal do número de mortes em 

acidentes de trânsito. 

 Cabem aqui algumas perguntas, haja vista que é o Piauí o estado onde está o 

lócus da pesquisa: As autoridades estatais não estavam acompanhando os dados sobre a 

elevação dos acidentes de trânsito? Não há mecanismo que captem a elevação contínua 

e clara dos casos? Caso tenham percebido, por que pouco foi feito?  
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Para uma melhor visualização da evolução do número de mortes dos estados 

nordestinos, a exposição foi realizada em dois gráficos: Primeiro, o Gráfico 08 exibe os 

dados dos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. 

Gráfico 08: Evolução do número de óbitos em decorrência de acidente de trânsito na Bahia, Ceará, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí no período de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

Continuando a descrição da evolução dos números referentes ao fenômeno 

acidente de trânsito no Nordeste, percebe-se que o estado do Maranhão apresenta um 

crescimento contínuo, com exceção do ano de 2006, único ano que apresenta queda. A 

observação gráfica, quando percebida como a tradução do quantitativo do aumento das 

mortes em acidente de trânsito, denuncia uma escalada assustadora do número de casos 

no Maranhão.  

Alagoas alterna anos com crescimento e redução dos números de mortes até 2008, 

em 2009 inicia uma fase de crescimento que se estende até 2011, apresenta tímida 

redução em 2012, mas termina o período com clara demonstração de crescimento. 

A Paraíba, por sua vez, inicia o período com forte crescimento, apresentando 

redução já em 2003, posteriormente, há um crescimento ininterrupto até 2010, 

ocorrendo uma tênue redução em 2011, apresentando forte crescimento no último ano 

do período. 

O estado de Sergipe, semelhante a Alagoas, apresenta anos alternados de 

crescimento e redução, alcançando dois anos seguidos de queda, 2005 e 2006, contudo, 

posteriormente registra quatro (4) anos de elevação contínua até atingir 2010, ocorre 

redução em 2011, mas fecha o período com crescimento.  
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O Gráfico 09 exibe a evolução para o período de 2001 a 2012 para os estados de 

Alagoas, Maranhão, Paraíba e Sergipe. 

Gráfico 09: Evolução do número de óbitos em decorrência de acidente de trânsito em Alagoas, 

Maranhão, Paraíba e Sergipe no período de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

A somatória das mortes provocadas por acidentes de trânsito nos nove (9) estados 

nordestinos ultrapassam cem mil (100.000) vítimas no período observado, tendo o 

número exato de cento e treze mil oitocentas e trinta e sete (113.837) mortes. A 

distribuição dessas mortes pelos estados por cada ano do terceiro período está expressa 

na Tabela 16. 

Tabela 16: Evolução dos números absolutos de óbitos em decorrência de acidente de trânsito nos 

Estados nordestinos no período 2001 a 2012. 

NÚMERO DE MORTES ABSOLUTOS E ESTADOS DO NORDESTE 

ANO REGIÃO E TAXA DE MORTE  

 AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

2001 552 1.200 1.351 499 424 1.336 441 417 358 

2002 590 1.344 1.525 682 675 1.503 536 429 434 

2003 525 1.310 1.586 682 541 1.405 541 399 404 

2004 571 1.326 1.686 766 656 1.423 585 437 454 

2005 595 1.790 1.766 909 665 1.427 643 461 393 

2006 579 1.753 1.704 850 713 1.453 781 487 376 

2007 669 1.968 1.736 1.041 722 1.450 785 479 445 
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2008 602 1.785 1.756 1.164 818 1.561 839 471 476 

2009 673 1.889 1.599 1.154 804 1.800 915 507 537 

2010 798 2.662 2.210 1.337 838 1.990 1.056 658 631 

2011 860 2.745 2.247 1.517 811 2.011 1.092 607 590 

2012 846 2.991 2.492 1.705 996 2.077 1.215 613 652 

TOTAL 7.860 22.763 21.658 12.306 8.663 19.443 9.429 5.965 5.750 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

Em relação às taxas de morte por cem mil (100.000) habitantes, centrando o foco 

na comparação entre o ano inicial e o final do período, ou seja, 2001 e 2012. Verifica-se 

assim que Sergipe, em 2001, apresenta uma taxa de dezenove vírgula sete (19,7) e 

ocupa a primeira (1ª) posição em relação as taxas na região, esse número aumenta 

consideravelmente passando para trinta vírgula nove (30,9) em 2012, porém, o estado 

cai para a segunda (2ª) colocação, sendo ultrapassado pelo Piauí, com uma taxa de trinta 

e oito vírgula quatro (38,4) em 2012, sendo esta a maior taxa do Nordeste no ano final 

do período. O Piauí, em 2001, apresenta uma taxa de quinze vírgula três (15,3) sendo o 

quinto (5º) do Nordeste nesse ano, porém percebe-se que essa taxa apresentará um 

crescimento de mais de duzentos e cinquenta por cento (250%), indicativo de 

gravíssima complicação do fenômeno acidente de trânsito. 

Alagoas exibe, em 2001, uma taxa de dezenove vírgula três (19,3) mortes por cem 

mil (100.000) habitantes, e ocupa a segunda (2ª) posição no ranking nordestino, em 

2012 chega a uma taxa de vinte e seis vírgula sete (26,7), caindo duas posições no 

ranking do Nordeste.   

O Ceará ocupa a terceira (3°) posição em 2001 com dezessete vírgula nove (17,9) 

e salta para vinte e nove (29) em 2012, porém mantém a posição de terceiro (3º) no 

ranking das taxas nordestinas. 

O estado do Pernambuco apresenta queda no posicionamento e aumento nas taxas, 

para o ano de 2001, exibindo dezesseis vírgula sete (16,7) mortes e ocupando a quarta 

(4ª) posição, no ano de 2012 apresenta uma taxa de vinte e três vírgula três (23,3) e 

passa a ocupar a sétima (7ª) posição. 
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O Rio Grande do Norte tem um comportamento semelhante ao do Pernambuco, 

queda no posicionamento e aumento no número de morte por cem mil (100.000) 

pessoas. Dessa forma, ocupa em 2001, a sexta (6ª) colocação com taxa de quatorze 

vírgula oito (14,8), e passa em 2012 à última colocação no Nordeste, porém com uma 

taxa superior a epidêmica, com dezenove (19) mortes por cem mil (100.000) habitantes. 

A Paraíba, sétimo (7º) lugar entre os nove (9) estados em 2001, exibindo taxa de 

doze vírgula dois (12,2), passa no final do período para a quinta (5ª) colocação, com 

taxa de vinte e seis vírgula um (26,1) óbitos em acidentes de trânsito para cada cem mil 

(100.000) habitantes. 

A Bahia exibe, no ano inicial do período, uma taxa inferior ao patamar de 

epidemia com nove vírgula um (9,1) ocupando a oitava (8ª) colocação, mantendo essa 

posição no fim do período, porém mais tarde dobrará a taxa, apresentando em 2012 taxa 

de vinte e um vírgula um (21,1). 

O Maranhão ocupava, em 2001, a última colocação do Nordeste com taxa de oito 

vírgula sete (8,7), também abaixo do número epidêmico. Nos anos seguintes, salta 

algumas posições terminando o período na sexta (6ª) colocação, apresentando taxa de 

vinte e cinco vírgula quatro (25,4), ou seja, multiplica por quase três vezes o número 

inicial, ficando muito acima do valor epidêmico29, número este que destaca por quase 

todo o Nordeste uma mortalidade que deve ser freiada pelo imenso dano que causa a sua 

população. A Tabela 17 exibe as tabulações que foram a base para essa descrição. 

 

 

                                                           
29Nossas observações finais apontaram para uma conclusão que pode ser polêmica no que concerne a 

relação entre o uso de álcool e acidentes de trânsito. Alertamos de antemão, que não se encaixa na 

hipótese por nós levantada pra essa relação, os acidentes causados pela alcoolemia que ocasionou efeitos 

severos no condutor o impossibilitando ao acesso mínimo das funções cognitivas básicas que são 

necessárias à condução do veículo como visão, orientação, coordenação motora ou senso de realidade, 

que retiradas ou reduzidas significativamente, aumentaria exponencialmente a possibilidade do 

envolvimento em acidentes. Pensamos em casos nos quais, mesmo sob efeito de álcool, ao tomar alguns 

cuidados, o condutor teria quase a mesma possibilidade de não causar um acidente, comparado a alguém 

que não tivesse bebido. A hipótese levantada é que muito mais que os efeitos do álcool no organismo, o 

comportamento produzido socialmente é, portanto, também esperado para as pessoas que bebem e 

dirigem, seria melhor acionado para explicar esse tipo de acidente, do que a simples relação “álcool – 

direção”.  Ressaltamos que defendemos a criminalização do uso do álcool pelos condutores, e não 

estamos, em nem um momento, tentando justificar a utilização do álcool, que potencializam a chances de 

um acidente ocorrer, pela redução de alguns patamares de reações sensórias. O que buscamos é o 

entendimento mais profundo do fenômeno.  
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Tabela 17: Taxa por cem mil (100.000) para óbitos em acidentes de trânsito e posição no ranking 

dos estados nordestinos para os anos de 2001 e 2012. 

TAXA E POSIÇÃO DOS ESTADOS NORDESTINOS EM 2001 E 2012 

ESTADO TAXA 2001 POSIÇÃO 2001 TAXA 2012 POSIÇÃO 2012 

Sergipe 19,7 1º 30,9 2º 

Alagoas 19,3 2º 26,7 4º 

Ceará 17,9 3º 29,0 3º 

Pernambuco 16,7 4º 23,7 7º 

Piauí 15,3 5º 38,4 1º 

Rio Grande do 

Norte 
14,8 

6º 19,0 9º 

Paraíba 12,2 7º 26,1 5º 

Bahia 9,1 8º 21,1 8º 

Maranhão 8,7 9º 25,4 6º 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

Para uma visualização por outro “ângulo” dos estados em suas taxas no ano final 

do período 2001 a 2012, construiu-se a Tabela 18 com a hierarquização por taxas dos 

estados nordestinos somente para o ano de 2012. 

Tabela 18: Taxa por cem mil (100.000) pessoas para óbitos em acidentes de trânsito e posição no 

ranking dos estados nordestinos para o ano de 2012. 

TAXA E POSIÇÃO DOS ESTADOS NORDESTINOS EM 2001 E 2012 

ESTADO POSIÇÃO 2012 TAXA 2012 

Piauí 1º 38,4 

Sergipe 2º 30,9 

Ceará 3º 29,0 

Alagoas 4º 26,7 

Paraíba 5º 26,1 

Maranhão 6º 25,4 

Pernambuco 7º 23,3 

Bahia 8º 21,1 

Rio Grande 

do Norte 
9º 

19,0 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 
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Faz-se necessária a descrição pormenorizada do desenvolvimento das taxas 

durante o transcorrer do terceiro (3º) período. Iniciando com o Piauí, o período 2001 a 

2012 representou uma época de crescimento ininterrupto das taxas de mortes em 

acidentes de trânsito. Durante esse interstício, houve grandes saltos que fizeram o estado 

terminar o período em primeiro (1º) lugar no Nordeste. Nesse estado, a implementação 

da Lei Seca também não se fez sentir quanto aos números, nota-se que um ano antes da 

lei, ou seja, em 2007, ocorre o marco temporal de uma nova escalada em direção ao 

topo do ranking nordestino. 

O Ceará tem uma elevação nos patamares de vítimas fatais de 2001 a 2005, 

enquanto que de 2006 a 2008 apresenta tendência de queda, que é acentuada em 2009, 

indicando uma reação positiva à Lei 11.705, porém, em 2010 apresenta uma elevação 

acentuada no índice e irá manter essa tendência de crescimento até o fim do período. 

Os dados do Pernambuco apontam crescimento já para o ano de 2002, ocorrendo 

posteriormente leve declínio que será contínuo até o ano de 2007. Mais tarde, o estado 

exibe crescimento até o fim do período, com destaque para os anos de 2008, 2009 e 

2010, o que mostra que o estado também não reagiu positivamente, com diminuição das 

taxas, à Lei Seca. 

A Bahia apresenta crescimento em 2002, mantendo-se em certa estabilidade entre 

2003 e 2004. Após esse período, ocorre alternância de elevação e de redução da taxa, 

entre os anos de 2005 a 2009. O estado ainda apresenta forte crescimento em 2010, 

mantendo essa tendência de crescimento em 2011 e 2012. 

No Rio Grande do Norte, as taxas apresentam queda nos três primeiros anos para, 

em seguida, experimentarem crescimento até o ano de 2008. A partir de 2009, cresce de 

forma acentuada, semelhante à Bahia, demonstrando reação adversa da esperada em 

relação à Lei Seca. 

Para uma melhor visualização dos dados gráficos, o desenvolvimento das taxas 

dos nove (9) estados nordestinos para o terceiro (3º) período também foi dividido em 

dois gráficos. O primeiro, com cinco (5) estados e o segundo, com outros quatro (4) 

estados. O Gráfico 10 apresenta a descrição gráfica dessa evolução para os estados da 

Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.  
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Gráfico 10: Evolução das taxas de óbitos por cem mil (100.000) nos estados da Bahia, Ceará, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte para o período de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

Ainda referente ao terceiro (3º) período, tem-se Sergipe com fortes e sucessivas 

elevações e declínios das taxas entre 2001 a 2004, todavia, o estado apresenta uma 

queda significativa nos índices de taxa de mortalidade em 2005 e 2006, já em 2007, 

atinge a sua taxa mais baixa em todo o período, porém, esse ano também marca o início 

de uma elevação forte e contínua que se estenderá até o ano de 2010, voltando a cair em 

2011, Sergipe fecha o último ano do período, 2012, com tendência de elevação nos 

índices de mortes para os acidentes de trânsito.  

Alagoas apresenta uma redução dos índices em 2002 para retomar uma elevação 

contínua até 2005, em seguida, no ano de 2006 as taxas caem, para seguidamente 

apresentar forte elevação em 2007 e posterior redução em 2008. Nesse ano, entra em 

vigor a Lei 11.705, que também não tem efeito em relação as mortes nesse estado, pois 

o mesmo apresenta elevação contínua e bem acentuada de 2008 a 2011, contudo, 

Alagoas fecha o ano de 2012 com uma redução da taxa em relação ao ano anterior. 

O Maranhão mostra forte crescimento no período, apresentando redução apenas 

em 2006 e 2009, o que indicaria ao menos uma provável reação positiva à Lei Seca, mas 

já nos anos de 2010 até 2012 o estado se destacará com forte crescimento, apresentando 

seus índices quase em linha reta em termos gráficos, configurando um indicativo de 

crescimento descontrolado das mortes em acidentes de trânsito. 
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A Paraíba inicia o período com acentuado crescimento, já em 2002, apresenta uma 

queda acentuada, mas em 2003, porém retorna ao patamar de 2001. Em 2004, inicia 

uma tendência de crescimento que se estende até 2008, semelhante ao Maranhão, 

apresenta uma tênue redução em 2009, voltando a crescer em 2010, continuando o 

período os índices são reduzidos timidamente em 2011, e elevam-se mais uma vez em 

2012, fechando o período com forte crescimento. 

Toda essa estrutura estatística analítica inicial descrita até aqui, deve ser utilizada 

como ponto de partida para as investigações e não como pontos finais. Muitos aspectos, 

de cunho social, podem estar obscurecidos pela concepção “de que os números falam 

por si”. Esses dados muitas vezes indicam causalidades sociológicas que necessitam de 

aprofundamento investigativo para serem localizados: “Over 90% of the world’s 

fatalities on the roads occur in low-income and middle-income countries, which have 

only 48% of the world’s vehicles”30. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009) 

Nesse sentido, uma investigação sociológica, sobre as estruturas sociais que 

estariam ligadas a ocorrência dos acidentes na região Nordeste, não pode ignorar, que 

essa é uma das regiões brasileiras que ainda apresenta taxas de desenvolvimentos 

sociais e econômicos muito aquém das ideais O Gráfico 11 apresenta essa evolução.  

Gráfico 11: Evolução das taxas de óbitos por cem mil (100.000) nos estados de Alagoas, 

Maranhão, Paraíba e Sergipe para o período de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

                                                           
30 “Mais de 90% das fatalidades do mundo em estradas ocorrem em países de média e baixa renda e que 

detém apenas 48% dos veículos do mundo”. 
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A evolução tabelada das taxas de morte em acidentes de transportes para os 

estados nordestinos está disposta na Tabela 19. 

Tabela 19: Evolução das taxas de óbitos por cem mil (100.000) em decorrência de acidente de 

trânsito nos estados nordestinos no período 2001 a 2012. 

EVOLUÇÃO DAS TAXAS E ESTADOS DO NORDESTE 

ANO REGIÃO E TAXA DE MORTE  

 AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

2001 19,3 9,1 17,9 8,7 12,2 16,7 15,3 14,8 19,7 

2002 20,4 10,1 19,9 11,8 19,3 18,6 18,5 15,0 23,5 

2003 18,0 9,7 20,4 11,6 15,4 17,2 18,5 13,8 21,6 

2004 19,4 9,8 21,4 12,9 18,5 17,3 19,8 14,9 23,9 

2005 19,7 13,0 21,8 14,9 18,5 17,0 21,4 15,4 20,0 

2006 19,0 12,6 20,7 13,7 19,7 17,1 25,7 16,0 18,8 

2007 21,7 14,0 20,8 16,6 19,8 16,9 25,6 15,5 21,9 

2008 19,2 12,3 20,8 18,5 21,9 17,9 26,9 15,2 23,8 

2009 21,3 12,9 18,7 18,1 21,3 20,4 29,1 16,2 26,6 

2010 25,5 18,7 26,1 20,8 22,3 22,7 33,9 21,0 31,0 

2011 27,4 19,5 26,3 22,8 21,4 22,7 34,8 19,0 28,2 

2012 26,7 21,1 29,0 25,4 26,1 23,3 38,4 19,0 30,9 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

Em um total de cento e oito (108) registros ao longo dos doze (12) anos do último 

período para os estados do Nordeste, apenas quatros vezes foram registradas taxas 

abaixo do número epidêmico para acidentes de trânsito, como pode ser constatado na 

tabela acima. Essas taxas apresentam-se distribuídas em três (3) anos na Bahia e um ano 

(1) no Maranhão. Além de números epidêmicos, os patamares indicam continuidade e 

que o fenômeno está em expansão, indicativos muito objetivo e claro da necessidade de 
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políticas públicas efetivas para o enfrentamento desse gigantesco problema que tantas 

vidas têm ceifado. 

 A observação das mortes na região Nordeste focalizada por categoria, com base 

no Mapa da Violência 2013 para o ano de 201131, aponta a categoria motociclistas como 

a mais vitimada, ocorre no referido ano cinco mil trezentas e noventa e duas (5.392) 

mortes, apresentando só esta categoria uma taxa de dez vírgula um (10,1) por cem mil 

(100.000), ou seja, mesmo isolada, essa categoria já apresenta taxa epidêmica para 

mortes ocorridas em acidentes de trânsito. 

As vítimas fatais que ocupavam automóveis formam a segunda (2°) categoria que 

mais matou em 2011 nessa região, totalizando duas mil novecentas e setenta e cinco 

(2.975) vítimas e taxa de cinco vírgula seis (5,6) por (100.000).  

Os pedestres apresentam números muito próximos aos das vítimas de automóveis, 

no Nordeste em 2011 foram registras duas mil novecentas e sessenta e cinco (2.965) 

mortes de pedestres em acidentes de trânsito e taxa de cinco vírgula cinco (5,5). Essas 

três categorias juntas são as que mais matam no trânsito nordestino, mantendo uma 

distância muito considerável para as categorias ciclistas, ocupantes de transporte de 

carga e ocupantes de ônibus. 

Para a categoria ciclistas, foram registradas quatrocentas e cinco (405) mortes, 

indicando uma taxa de zero vírgula oito (0,8). As vítimas fatais por acidentes de trânsito 

envolvendo veículos de carga contabilizaram em 2011 duzentas e setenta (270) mortes, 

apresentando taxa de zero vírgula cinco (0,5) mortes por cem mil (100.000) habitantes.  

A categoria em que encontra um patamar que pode ser considerado “civilizado”, 

para número e taxa de mortes, é a dos ocupantes de ônibus, que registra cinquenta e seis 

(56) vítimas fatais em 2011 e, consequentemente, apresenta a menor taxa entre as 

categorias de zero vírgula (0,1) morte a cada cem mil (100.000) habitantes. 

A Tabela 20 expõem esses patamares, expressos em ordem decrescente por 

número, taxa e categoria. 

 

 

                                                           
31 O Mapa mais atualizado, até junho de 2017, para esses dados é o Mapa da Violência 2013: Acidentes 

de Trânsito e Motocicletas, que abarca dados até o ano de 2011. O Mapa da Violência 2014: Os Jovens no 

Brasil não traz as informações sobre as mortes por categorias divididas por estados ou regiões para 2012, 

o que cria certa inconstância no trabalho, que tem como limite temporal para a análise e descrição macro 

o ano de 2012. 
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Tabela 20: Número e taxa de óbitos em acidentes de trânsito por categoria no Nordeste para o ano 

de 2011. 

NÚMERO E TAXA DE MORTE POR CATEGORIAS NO NORDESTE EM 2011 

CATEGORIA NÚMERO DE MORTES 2011 TAXA EM 2011 

Motociclistas 5.392 10,1 

Ocupante de automóvel 2.975 5,6 

Pedestre 2.965 5,5 

Ciclistas 405 0,8 

Transporte de carga 270 0,5 

Ocupante de ônibus 56 0,1 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

 

Ao analisar, no Nordeste, os óbitos pelas categorias para o ano de 2011, com foco 

apenas nas categorias mais letais, a saber: Motociclistas, ocupantes de automóveis e 

pedestres, os estados apresentam cenários variados. Em Alagoas, destacam-se as vítimas 

das categorias pedestres e motociclistas. O menor registro refere-se à categoria 

automóveis, sendo o estado nordestino que menos mata nessa categoria em números 

absolutos. 

No Ceará, em 2011, a categoria mais letal é a de motociclistas, seguida pela de 

pedestre e por último a dos automóveis. O Ceará é o segundo (2°) estado que mais 

matou motociclistas em números absolutos no referido ano. 

O Maranhão também se destaca, em 2011, pela mortalidade de motociclistas, e 

apresenta uma proximidade entre os números de mortalidade para os pedestres e 

ocupantes de automóveis. Comportamento semelhante ao do Maranhão, terá a Paraíba, 

porém com números bem mais baixos. 

Pernambuco é o estado que mais matou motociclistas em 2011, sendo essa 

categoria também a mais letal nessa unidade da federação, que apresenta 

comportamento semelhante ao Maranhão e a Paraíba para as categorias pedestres e 

ocupantes de automóveis. Porém, traz um número mais elevado em relação aos 

pedestres, ou seja, matando mais pedestres do que ocupantes de automóveis. 
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No Piauí, de forma acentuada, a categoria com mais vítimas fatais é a de 

motociclistas, as categorias pedestres e ocupantes de automóveis têm um 

comportamento parecido com o apresentado em Pernambuco, com um menor número. 

 O Rio Grande do Norte também mata mais motociclistas do que os indivíduos 

das outras categorias. Todas essas disposições são observadas no Gráfico 12. 

Gráfico 12: Número de óbitos em decorrência nas três categorias mais letais no trânsito dos 

estados nordestinos em 2011. 

   

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Ao observar o posicionamento por número de mortes absolutas por categorias em 

2011, percebe-se que os estados vêm se revezando no tocante à mortalidade. Alagoas 

ocupa a sétima (7ª) posição em número absoluto de mortes para a categoria 

motociclistas, última posição para os ocupantes de automóveis e quarta (4ª) colocação 

para os pedestres. 

A Bahia é o quinto (5º) colocado nos óbitos em acidentes envolvendo motos, o 

primeiro (1º) em relação aos automóveis e o segundo (2º) colocado em número de 

vítimas fatais para pedestres.  

O Ceará figura na segunda (2ª) posição nordestina para os motociclistas, terceira 

(3ª) para os automóveis e primeiro (1º) lugar para a morte de pedestres. 

O Maranhão é o terceiro (3º) colocado nessa região para a mortandade de 

motociclistas, o quarto (4º) para os ocupantes de automóveis e quinto (5º) para os 

pedestres. 
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A Paraíba é o sexto (6º) estado que mais mata motociclistas, o sétimo (7º) para os 

ocupantes de automóveis, posição que também mantém com relação aos pedestres. 

Pernambuco é, em números absolutos de 2011, o estado onde mais se mata 

motociclistas, sendo muito violento também para os ocupantes de automóveis, 

figurando na segunda (2ª) colocação para essa categoria e terceira (3ª) para a de 

pedestre. O Piauí é o quarto (4º) estado do Nordeste que mais mata em números 

absolutos os usuários de motocicletas, o quinto (5º) para os automóveis e sexto (6º) para 

os pedestres. O Rio Grande do Norte é o estado onde menos morreram motociclistas32 

em 2011 entre os estados do Nordeste, sendo o sexto (6º) colocado para as vítimas fatais 

que ocupavam automóveis e o último também para os pedestres. Sergipe mantém a 

oitava (8ª) posição para as três categorias em acidentes registrados em 2011. Esses 

posicionamentos são melhores visualizados na Tabela 21. 

Tabela 21: Posicionamento no ranking dos estados nordestinos para as três categorias mais letais: 

Motociclistas, ocupantes de automóveis e pedestres por número absoluto de vítimas para o ano de 2011. 

POSICIONAMENTO NO RANKING NORDESTINO PARA AS TRÊS CATEGORIAS MAIS 

LETAIS EM 2011 

POSIÇÃO NO 

RANKING 

NORDESTINO 

MOTOCICLISTAS AUTOMÓVEIS PEDESTRES 

1º Pernambuco Bahia Ceará 

2º Ceará Pernambuco Bahia 

3º Maranhão Ceará Pernambuco 

4º Piauí  Maranhão Alagoas  

5º Bahia Piauí Maranhão 

6º Paraíba Rio Grande do Norte Piauí 

7º Alagoas Paraíba Paraíba 

8º Sergipe Sergipe Sergipe 

9º Rio Grande do Norte Alagoas Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Quando a análise é feita pelas taxas de óbitos por cem mil (100.000) habitantes 

nas três categorias mais letais no Nordeste brasileiro, os posicionamentos dos estados se 

                                                           
32 Uma observação a ser feita é sobre a necessidade da ampliação dos estudos de acidentes envolvendo 

motociclistas que utilizam o veículo como forma de trabalho, como os motoboys e mototaxistas. Para um 

estudo introdutório dessa relação ver: LIRA, Samira Valentim Gama. Comportamento preventivo e de 

risco no trânsito, referido por mototaxistas regulamentados em Fortaleza-CE [dissertação de 

mestrado]. Fortaleza: Universidade de Fortaleza; 2008. 
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modificam significativamente. Por uma questão de lógica numérica, o gráfico das taxas 

para as três categorias analisadas apresenta formato semelhante ao gráfico dos números 

absolutos de mortes. A taxa é deduzida da relação entre o número de mortes em 

acidentes de trânsito dividido pela população, sendo o resultado da divisão multiplicado 

por cem mil (100.000), ou seja, há uma relação direta nesse cálculo com o número 

populacional de cada estado. Já ressaltamos ser muito significativa a busca da análise 

inicial do fenômeno das mortes em acidentes de trânsito através da taxa por cem mil 

(100.000). O Gráfico 13 expressa visualmente como estavam as taxas nos estados 

nordestinos para o ano de 2011. 

 

Gráfico 13: Taxas dos estados nordestinos para as três categorias mais letais: Motociclistas, 

ocupantes de automóveis e pedestres em 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

A primeira situação notável é que sete (7) dos estados nordestinos, com exceção 

do Rio Grande do Norte e Bahia, exibem para a categoria motociclistas taxa superior ao 

número mínimo que identifica epidemia, ou seja, apresentam taxas superiores a dez (10) 

mortes por cem mil (100.000) habitantes. Percebe-se também que o estado de Alagoas 

se destaca regionalmente como o primeiro (1º) estado nordestino em relação à taxa de 

morte para os pedestres, com onze vírgula oito (11,8) mortes, porém permanece em 

nono (9º) lugar para os ocupantes de automóveis, com taxa de dois vírgula sete (2,7), 

ficando na quinta (5ª) posição para as mortes de motociclistas com onze vírgula três 

(11,3).  

A Bahia é o estado onde, proporcionalmente, a população menos mata 

motociclistas em acidentes de trânsito, com taxa de quatro vírgula quatro (4,4), porém é 
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o primeiro (1º) nas vítimas que ocupavam carros, com índice de nove vírgula um (9,1), 

e o sétimo (7º) para as vítimas que estavam a pé, com quatro vírgula quatro (4,4).  

O Ceará mantém a sexta (6ª) posição para os motociclistas, com taxa de onze 

vírgula dois (11,2), e ocupantes de automóveis, com quatro vírgula quatro (4,4), porém 

é o segundo (2º) estado a mais vitimar fatalmente os pedestres, resultando, no final de 

2011, uma taxa de sete vírgula quatro (7,4).  

O Maranhão apresenta-se na quarta (4ª) colocação para os motociclistas, com 

onze vírgula cinco (11,5) em 2001, sétima (7ª) posição para os automóveis, com taxa de 

quatro vírgula dois (4,2) e sexta (6ª) para os pedestres, com cálculos que apresentam 

taxa de quatro vírgula seis (4,6).  

A Paraíba apresenta uma taxa que a coloca em terceira (3ª) posição no ranking 

nordestino para a mortalidade dos que pilotavam motos na hora do acidente fatal com 

índice de doze (12) mortes para cem mil (100.000) habitantes, mantendo a oitava (8ª) 

posição para os ocupantes de automóveis apresentando taxa de três vírgula cinco (3,5) e 

os pedestres taxas de três vírgula nove (3,9).  

Pernambuco, apesar de elevadíssimo número absoluto de mortes de motociclistas, 

dez vírgula oito (10,8) figura na sétima (7ª) posição para essa categoria, quinta (5ª) para 

os que estavam de carro, com quatro vírgula quatro (4,4) e a terceira (3ª) para os que 

foram vítimas de acidentes que eram pedestres no momento do acidente apresentando 

taxa de cinco vírgula seis (5,6).  

O Piauí apresenta a primeira (1ª) colocação para as mortes envolvendo motos 

quando calculadas as taxas, que apontam vinte e uma vírgula quatro (21,4) mortes por 

cem mil (100.000) habitantes, apresentando o estado ainda em 2011 a terceira (3ª) 

colocação para as vítimas ocupantes de automóveis, com cinco vírgula zero (5,0), e a 

quarta (4ª) para os pedestres, com taxa de três vírgula seis  (3,6).  

O Rio Grande do Norte ocupava a penúltima colocação no Nordeste para as 

mortes dos que estariam de moto na hora dos acidentes, com índice apontando nove 

vírgula quatro (9,4) mortes. Para os que estavam de carro quando o ocorrido do acidente 

fatal, a taxa indica quatro vírgula cinco (4,5), o estado ocupava o último lugar para os 

que estavam a pé e foram acidentados fatalmente, com três vírgula duas (3,2) mortes 

para cem mil (100.000) habitantes. 
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 Sergipe mantém a segunda (2ª) posição entre os estados da região Nordeste que, 

em 2011, mais vitimaram motociclistas com quinze (15) mortes por cem mil (100.000), 

para os ocupantes de automóveis, o número é de seis vírgula um (6,1), figurando em 

segundo (2º) nessa categoria, ocupava ainda a quinta (5ª) posição para os pedestres no 

nordeste com taxa de cinco vírgula (5,5). 

A Tabela 22 expressa todas as taxas e as posições que até agora foram descritas, 

além de facilitar a visualização para outras comparações possíveis. 

Tabela 22: Taxas para as três categorias mais letais: Motociclistas, ocupantes de automóveis e 

pedestres em 2011 nos estados nordestinos. 

POSICIONAMENTO NO RANKING NORDESTINO PARA AS TRÊS CATEGORIAS MAIS 

LETAIS EM 2011 

ESTADOS MOTOCICLISTAS TAXA AUTOMÓVEIS TAXA PEDESTRES TAXA 

Alagoas 11,3 2,7 11,8 

Bahia 4,4 9,1 4,4 

Ceará 11,2 4,4 7,4 

Maranhão 11,5 4,4 4,6 

Paraíba 12,1 3,5 3,9 

Pernambuco 10,8 4,4 5,6 

Piauí 21,4 5,0 5,6 

Rio Grande do 

Norte 
9,4 

4,5 3,2 

Sergipe 15,0 6,1 5,5 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013 

Para uma melhor visualização das classificações, foi desenhada a Tabela 23, na 

qual estão organizados e divididos os estados e o ranking para as três categorias mais 

letais, com base nas taxas de óbito por cem mil (100.000) habitantes. 
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Tabela 23: Posicionamento no ranking dos estados nordestinos para as três categorias mais letais: 

Motociclistas, ocupantes de automóveis e pedestres por taxa de vítimas por cem mil (100.000) para o ano 

de 2011. 

POSICIONAMENTO NO RANKING NORDESTINO PARA AS TRÊS CATEGORIAS MAIS 

LETAIS EM 2011 

POSIÇÃO NO 

RANKING 

NORDESTINO 

MOTOCICLISTAS AUTOMÓVEIS PEDESTRES 

1º Piauí Bahia Alagoas 

2º Sergipe Sergipe Ceará 

3º Paraíba Piauí Pernambuco 

4º Maranhão Rio Grande do Norte Piauí 

5º Alagoas Pernambuco Sergipe 

6º Ceará Ceará Maranhão 

7º Pernambuco Maranhão Bahia 

8º Rio Grande do Norte Paraíba Paraíba 

9º Bahia Alagoas Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Essas três categorias mataram juntas, só no Nordeste, no ano de 2011, um total de 

onze mil trezentas e trinta e duas (11.332) pessoas, sendo cinco mil trezentas e noventa 

e duas (5.392) vítimas da categoria motociclistas, e duas mil novecentas e setenta e 

cinco (2.975) mortes dos ocupantes de automóveis e duas mil novecentas e sessenta e 

cinco (2.965) mortes de pedestres. 

Muitos desses casos com todas as consequências que disparam sofrimento, 

angústia, dor e prejuízos, são produzidos no interior dos estados brasileiros, e o 

Nordeste não foge a essa realidade, aliás, as duas cidades mais violentas do Brasil em 

relação a mortes em acidentes de trânsito em 2012 são cidades interioranas de médio 

porte e nordestinas. 

A primeira é Presidente Dutra, no estado do Maranhão, com uma população de 

quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro (45.564) habitantes, e apresentando 
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taxa de duzentos e trinta e sete (237) mortes por habitantes, uma taxa mais de vinte e 

três (23) vezes superior ao número mínimo considerado epidêmico. A segunda cidade 

brasileira nesse ranking nacional também é nordestina, a cearense Barbalha, que em 

2012 contabilizava cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e seis (56.576) habitantes e 

uma taxa de cento e noventa e quatro vírgula quatro (194,4) mortes em acidentes de 

trânsito por cem mil (100.000) habitantes. Essas duas cidades, obviamente, também são 

as duas primeiras no ranking nordestino para o ano de 2011. As dez (10) cidades 

nordestinas com as maiores taxas estão dispostas na Tabela 24. 

Tabela 24: Os dez (10) primeiros municípios nordestinos em taxa de morte por acidente de trânsito 

para o ano de 2012. 

DEZ MUNICIPIOS NORDESTINOS COM AS MAIORES TAXAS EM 2012 

Ranking 

Nordestino 

Município  Estado Taxa População  Ranking 

Nacional 

1º Presidente Dutra Maranhão 237,0 45.564 1º 

2º Barbalha Ceará 194,4 56.576 2º 

3º Sobral Ceará 108,7 193.134 5º 

4º Parnamirim Pernambuco 102,8 20.425 6º 

5º Arapiraca Alagoas 90,3 218.140 10º 

6º Imperatriz Maranhão 81,2 250.063 17º 

7º Itaberaba Bahia 74,1 62.037 27º 

8º Valença do Piauí Piauí 73,6 20.393 29º 

9º Picos Piauí 68,9 75.481 38º 

10º Campina Grande Paraíba 62,1 389.995 56º 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Entre as dez (10) cidades mais violentas do Nordeste encontramos duas (2) 

pertencentes ao Ceará, duas (2) ao Piauí, duas (2) ao Maranhão, uma (1) ao estado do 

Pernambuco, uma (1) à Alagoas, outra à Bahia, e mais uma (1) pertencente à Paraíba. 

Em conjunto esses dez (10) municípios contabilizaram, em 2012, mil duzentas e quatro 

(1.204) mortes em acidentes de trânsito. Ao realizar o cálculo para encontrar os 
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prejuízos pecuniários causados pelas mortes no Nordeste, com base nos valores 

determinados pelo IPEA (2003) para acidentes com fatalidades nas rodovias, encontrou-

se, apenas para essas dez cidades, no ano de 2012, o valor de quinhentos e três milhões 

seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais (R$ 503.682.564,00). 

O estado do Piauí tem Picos e Valença do Piauí no ranking das dez (10) cidades 

mais violentas do Nordeste. Valença do Piauí caracterizava-se em 2012 como a cidade 

mais violenta em relação a acidente de trânsito no estado e a vigésima nona (29ª) em 

nível nacional. Picos, por sua vez, foco central deste trabalho, é caracterizada como a 

segunda (2ª) cidade com o trânsito mais violento do Piauí e a trigésima oitava (38ª) no 

país quando considerada a taxa de morte por cem mil (100.000). Essas duas (2) cidades 

são portadoras de números que indicam a situação grave no que tange as mortes por 

acidentes, sendo o principal causador os acidentes envolvendo motocicletas.   

 

1.5 Acidentes de trânsito no Piauí 

Ao fechar o foco da descrição sobre o estado do Piauí, percebe-se algumas 

peculiaridades que indicam uma situação muito grave em relação aos acidentes de 

trânsito. De início, quando é levado em consideração as taxas de óbitos, essa unidade da 

federação se apresenta como o estado nordestino que mais pessoas morrem em 

decorrência de eventos acidentais no trânsito, além de ser o quarto (4º) estado dessa 

região em número absoluto de mortes envolvendo os acidentes. 

Tendo como base o ano de 2001, e comparando-o com 2012, nota-se o estado 

multiplicando sua taxa inicial por um fator superior a dois vírgula cinco (2,5). Desse 

modo, parte-se de uma taxa de quinze vírgula três (15,3) para uma de trinta e oito 

vírgula quatro (38,4). Esse número é quase quatro vezes superior aos números mínimos 

indicativos de mortes epidêmicas. Em termos de números absolutos, essas taxas 

implicam em uma escalada forte nos casos individualizados de vítimas, partindo de 

quatrocentas e quarenta e uma (441) em 2001 para atingir mil duzentas e quinze (1.215) 

em 2012, representando uma variação de cento e setenta e cinco vírgula cinco por cento 

(175,5%). 

 Ao contabilizar as porcentagens de crescimento das taxas de cada ano e fazer a 

média para o período, encontra-se um valor superior a nove por cento (9%) de 

crescimento anual, porém essa média apresenta desvios significativos. Em 2002, por 
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exemplo, o crescimento é de vinte e dois por cento (22%), e em 2003 de um por cento 

(1%). Essas elevações e reduções bruscas se repetem durante todo período. Para citar 

mais um exemplo, o crescimento é de quinze por cento (15%) em 2010, e três por cento 

(3%) em 2011. No que refere ao crescimento medido por porcentagem, vale lembrar 

que os dados são sempre acumulativos ano após ano, o que significa, nos exemplos 

dados, forte elevação consecutiva, com períodos de picos muito significativos. Diante 

desses números, chega-se com facilidade à conclusão de que o problema era notável, 

rastreável e, portanto, algo poderia ter sido feito para evitar ou no mínimo, tentar frear 

esse crescimento. A Tabela 25 concatena os números absolutos, as porcentagens de 

crescimento e as taxas registradas pelo Piauí de 2001 a 2012. 

Tabela 25: Evolução dos números absolutos de mortes, crescimento em porcentagem e taxas no 

Piauí de 2001 a 2012. 

EVOLUÇÃO DOS ÓBITOS EM NÚMEROS ABSOLUTOS E TAXAS NO PIAUÍ DE 2001 A 2012 

ANO PIAUÍ 

 Números absolutos de mortes Taxas por 100.000 Crescimento em relação ao 

ano anterior  

2001 441 15,3 - 

2002 536 18,5 22% 

2003 541 18,5 1% 

2004 585 19,8 8% 

2005 643 21,4 10% 

2006 781 25,7 21% 

2007 785 25,6 1% 

2008 839 26,9 7% 

2009 915 29,1 9% 

2010 1.056 33,9 15% 

2011 1.092 34,8 3% 

2012 1.215 38,4 11% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 
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Relacionando a população do Piauí com o número de mortes em comparação com 

os outros estados, a interpretação desses números aponta o Piauí como o estado com 

maior distorção entre os números populacionais e suas taxas de óbitos em acidentes no 

Nordeste, sendo o penúltimo em termos populacionais e o quinto (5º) no número de 

acidentes, além de ser o primeiro (1º) em relação às taxas. A tendência é clara e 

preocupante. Os dados indicam que os números tendem a continuar o processo de 

elevação, podendo em algum momento, na melhor das hipóteses, estacionarem em 

patamares inaceitáveis ou apresentando reduções insipientes, dando continuidade ao 

“processo” de exterminar vidas, provocar traumas diversos, elevadíssimos prejuízos ao 

Estado e a particulares.  

A escalada gráfica desses eventos com base no número de casos está disposta no 

Gráfico 14. 

Gráfico 14: Evolução do número absoluto de mortes no estado do Piauí de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

A visualização da escalada fomenta a pergunta: Por que pouco foi feito para 

enfrentar ou frear o evento ocorrido em um período tão longo, neste caso por doze (12) 

anos, apresentando elevações tão claras, fáceis de captar e que significam um gigantesco 

problema para o próprio Estado, para as vítimas, familiares e terceiros? O desenho 

gráfico das evoluções das taxas é muito semelhante ao dos números absolutos – e, 

portanto, fazem o mesmo papel de alerta e denúncia – pois os segundos números 

derivam dos primeiros, ou seja, as taxas derivam dos números absolutos. Essa 

semelhança pode ser observada no Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Evolução da taxa de óbitos por cem mil (100.000) habitantes no estado do Piauí de 

2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 20012 e 2014. 

A evolução das taxas no Piauí fez o estado saltar da vigésima (20ª) posição em 

2001, para a terceira (3ª) posição em 2012 a nível nacional. Esse crescimento trouxe 

dois desafios significativos em termos locais: o primeiro, de busca de solução para uma 

situação que ceifa vidas, provoca perdas econômicas em um estado economicamente 

fragilizado, reproduz repetições contínuas de sofrimento individual e coletivo, e em 

segundo lugar, a busca de entendimento de como o fenômeno se manifesta e como pode 

ser mitigado também no Piauí. Os cinco (5) maiores municípios em termos 

populacionais do Piauí também são os maiores em números absolutos de mortes quando 

visualizadas as cidades mais violentas nesse aspecto, ocorrendo apenas alternância entre 

a classificação ordinal pela população e a classificação ordinal pelo número de casos, 

vide Tabela 26. 

Tabela 26: Números absolutos de óbitos em decorrência de acidente de trânsito nos cinco (5) 

maiores municípios do Piauí pela população estimada (IBGE) para 2012. 

POPULAÇÃO DAS MAIORES CIDADES DO PIAUÍ E MORTES EM ACIDENTES 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2012 POSIÇÃO REFERENTE À 

POPULAÇÃO EM 2012  

NÚMERO DE MORTES 

Teresina 830.231 1ª 476 

Picos 75.481 3ª 52 

Parnaíba 147.732 2º 35 

Floriano 58.158 5º 28 

Piripiri 62.088 4º 21 
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Fonte: Elaborada pelo autor com base na estimativa do IBGE para a população brasileira 201233.  

As pequenas alterações na Tabela 26 indicam um alinhamento dos 

posicionamentos populacional aos números de vítimas, situação previsível, pois as 

maiores cidades também apresentam com muita frequência os maiores números de 

veículos e maiores números de acidentes.  

A partir da observação das taxas de morte por cem mil (100.000) habitantes dos 

cinco (5) municípios que mais contabilizaram vítimas no trânsito no estado do Piauí em 

2012, percebem-se modificações significativas na realidade expressa na tabela acima, 

que pode ser identificada pela mudança de colocações e surgimento de municípios não 

citados anteriormente. Surgem nesse novo cenário, em 2012, os municípios de Valença 

do Piauí, Luzilândia e Oeiras. A Tabela 27 mostra o posicionamento desses municípios 

e suas taxas regulando essa classificação. 

Tabela 27: Taxa por cem mil (100.000) e posição no ranking das cinco (5) cidades mais violentas 

no Piauí para o ano de 2012. 

TAXA E POSIÇÃO DAS CINCO CIDADES MAIS VIOLENTAS DO PIAUÍ EM 2012 

ESTADO POSIÇÃO 2012 TAXA 2012 

Valença do Piauí 1º 73,6 

Picos 2º 68,9 

Teresina 3º 57,3 

Luzilândia 4º 52,4 

Oeiras 5º 50,1 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2014. 

Dos municípios presentes na Tabela 27, o que apresenta a menor taxa é Oeiras 

com cinquenta vírgula um (50,1) o que significa cinco vezes acima do valor mínimo 

considerado epidêmico. Teresina e Luzilândia apresentam patamares que superam as 

cinquenta (50) mortes. Picos, por sua vez, mostra-se próximo de atingir setenta (70) 

mortes por cem mil (100.000) habitantes em acidentes de trânsito, enquanto Valença do 

Piauí ultrapassa essa marca atingindo a taxa de setenta e três vírgula seis (73,6) mortes. 

                                                           
33 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/estimativa_dou.shtm 
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Quando visualizado os maiores municípios em termos de contingente populacional e 

reposiciona-se o ranking estadual pelas taxas de mortes em acidentes de transporte, 

percebe-se a necessidade de focalização do problema em duas frentes: números e taxa 

de óbitos.  

A Tabela 28 mostra o posicionamento dos maiores municípios em termos de 

população no Piauí e sua classificação estadual no ranking das taxas de óbitos. 

Tabela 28: Posição no ranking piauiense com base nas taxas de óbitos em acidente de trânsito nos 

cinco (5) maiores municípios do Piauí e comparação com a posição ocupada pelo número populacional 

estimado para 2012. 

POPULAÇÃO DOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA 

EM 2012 

POSIÇÃO REFENTE A 

POPULAÇÃO EM 2012  

POSIÇÃO 

REFERENTE A 

TAXA DE 

MORTES EM 2012 

Teresina 830.231 1ª 3ª 

Parnaíba 147.732 2ª 21ª 

Picos 75.481 3º 2ª 

Piripiri 62.088 4º 11ª 

Floriano 58.158 5º 7ª 

Fonte: Elaborada pelo autor com base na Estimativa do IBGE para a população brasileira para o ano de 

201234 e Mapa da Violência 2014. 

O primeiro município em taxa de mortes para o ano de 2012, foi Valença do 

Piauí, que não aparece na tabela pelo critério populacional. Com uma população um 

pouco superior a vinte mil (20.000) habitantes, o município registrou, tanto em 2011 

como em 2012, o número de quinze (15) mortes em acidentes de transportes.  

A evolução das taxas nos permitiria afirmar, à primeira vista, que em termos 

regionais, o problema se apresentaria mais grave no Piauí em si do que no restante da 

região Nordeste, pois as taxas para o estado quando comparadas com a região a qual 

                                                           
34 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/estimativa_dou.shtm 
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pertence, mostram-se sempre em patamares mais elevados durante todo o período de 

produção dos Mapas da Violência. Esses apontamentos estão visíveis no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Comparação para as evoluções das taxas de mortes em acidentes de trânsito no 

Nordeste e no Piauí para o período de 2001 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2013 e 2014. 

Mesmo visualizando o gráfico que sustentaria a conclusão exposta no último 

parágrafo, considera-se mais prudente identificar a situação no Piauí como um 

agravamento da situação do Nordeste. Ao invés de isolar esse estado ao afirmar que a 

situação é mais grave nele, entende-se que o problema deva ser regionalizado para sua 

melhor compreensão, e que o mapeamento por estados e municípios é de grande monta 

para a compreensão do fenômeno, no entanto, deve-se compreender as manifestações 

estaduais e municipais do problema como entrelaçadas ao problema regional, que, por 

sua vez, pelos números apresentados nas regiões deve ser também nacionalizado para 

posteriormente atentar-se para as peculiaridades locais do problema. Ao mesmo tempo, 

faz-se necessário o estudo de focalização em lócus específicos para entender a 

diversidade e ao mesmo tempo alguma homogeneidade dos fatores concorrentes para 

patamares tão altos do fenômeno e sua gravidade. 

Ressalta-se o cuidado para não se deslocar totalmente esse tipo de estudo das 

manifestações macro que podem originar o problema. Desse modo, o entendimento do 

âmbito menor deve ser encaixado no âmbito maior, ou seja, a interpretação municipal 

deve ser entendida de modo a desenvolver as interpretações estadual e regional no que 

tange problemas relacionados a estudos dos acidentes de trânsito. Claro que em um 
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universo generalizado devem ocorrer manifestações particulares que distanciam essas 

relações de imbricações com casos macros, mas para o entendimento e para o 

enfrentamento, o entrelaçamento ou, no mínimo, as comparações para interpretações, 

devem sempre estar atentas às relações oriundas de espaços sociais e geográficos mais 

amplos. Com essa postura, o pesquisador poderá continuar destacando gravidade ou 

tênue manifestação do fenômeno em foco em lócus específico, sem perder a natureza 

macro que o fenômeno contém quando relacionado ao trânsito. 

A capital do Piauí apresenta uma diferença significativa em relação ao número de 

mortes absolutas registradas por outros municípios do estado, assim, em 2012, Teresina 

apresentou quatrocentas e setenta e seis (476) mortes em acidentes de trânsito, o que 

representa uma diferença de novecentos e quinze por cento (915%) em relação ao 

município de Picos, a segunda cidade em número de mortes no Piauí em 2012, com 

cinquenta e dois (52) casos. O Gráfico 17 ajuda a visualizar essa diferença no 

transcorrer dos anos finais do período35. 

Gráfico 17: Evolução dos números de óbitos em acidentes de trânsito nas cinco (5) cidades com 

maior número de vítimas no Piauí de 2007 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

                                                           
35 Nem os Mapas da Violência nem suas planilhas, nos fornecem números para que possamos 

acompanhar para todas as cidades piauienses a evolução do número de mortes de 2001 a 2012. Na 

tentativa de superar essas barreiras, foram feitas algumas pesquisas. Muitos números e dados foram 

encontrados na imprensa e na internet para esse acompanhamento, porém apresentavam divergências com 

alguns dados fornecidos pelos Mapas da Violência e também entre si. Desse modo, preferiu-se limitar aos 

dados encontrados nos Mapas da Violência 2012 e 2013, os quais entendemos como mais precisos para 

consultas. É preciso ressaltar que os dados dos Mapas também apresentam divergências de uma Mapa 

para outro, acredita-se que essas divergências sejam originadas nas correções do Sistema de Informação 

de Mortalidade do SUS. 
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A capital, além de apresentar uma distância enorme relacionada ao número de 

vítimas dos outros municípios, também exibe uma tendência de crescimento nos anos 

abarcados pelo gráfico. Se alargarmos o patamar36 temporal para Teresina, será possível 

ver que a capital piauiense partiu de duzentas e cinquenta e duas (252) mortes em 2001 

para atingir em 2012, um total de quatrocentas e setenta e seis (476) mortes em 

acidentes de trânsito, implicando numa variação de oitenta e oito por cento (88%) de 

acréscimo nas mortes quando comparados esses dois anos. 

Essa situação em Teresina reflete uma das duas situações generalizadas na maioria 

dos estados nordestinos, onde há elevação no número de casos nas capitais, com forte 

elevação também nos municípios do interior do estado. Obviamente, as taxas na capital 

do Piauí acompanham as elevações dos números absolutos, pois têm relação geradora 

mútua. A elevação dessas taxas é um indicativo forte da amplificação do problema. Em 

Teresina, a variação do crescimento populacional entre 2000 e 2012 foi de dezesseis por 

cento (16%), bem abaixo dos oitenta e oito por cento (88%) registrado como 

crescimento das taxas de mortalidade por acidentes, indicando que o crescimento 

populacional por si só, não explica o fenômeno. 

Em Teresina, a taxa registrada em 2001 era de trinta e quatro vírgula oito (34,8), 

chegando ao patamar de cinquenta e sete vírgula três (57,3) em 2012, sendo Teresina a 

segunda capital brasileira na classificação das taxas de óbitos provocadas por acidentes 

de transporte, perdendo apenas para Porto Velho, capital de Rondônia, que registrou em 

2012 taxa de sessenta vírgula oito (60,8) mortes por cem mil (100.000) habitantes por 

acidentes de transportes, vide tabela 29.  

Tabela 29: Evolução dos números absolutos de mortes no Piauí para as cinco (5) cidades com 

maiores taxas de mortes por cem mil (100.000) habitantes em 2012. 

EVOLUÇÃO DOS ÓBITOS EM NÚMEROS ABSOLUTOS NOS MUNICÍPIOS COM MAIORES TAXAS 

DO PIAUÍ  

ANO NÚMERO DE CASOS POR MUNICÍPIOS 

 Teresina Picos Oeiras  Valença Luzilândia 

2007 384 34 14 3 1 

2008 370 42 9 9 9 

2009 375 38 22 6 4 

2010 471 49 15 8 5 

                                                           
36Para os municípios de Teresina e Picos, é possível encontrar referências no Mapa da Violência 2008 que 

permitem mapear a situação desses municípios de pelo menos 2002 a 2012, porém os dados escasseiam 

para os municípios de Valença, Luzilândia e Oeiras.   
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2011 438 54 21 15 5 

2012 476 52 18 15 13 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Mapas da Violência 2012 e 2013. 

A observação dos números de mortes em acidentes sob a divisão entre as três 

categorias mais letais registradas em 201137, exibe uma forte concentração das mortes 

entre os motociclistas. A disparidade em comparação com as outras duas categorias, é 

elevada: os óbitos entre os motociclistas são aproximadamente trezentos e setenta e 

nove por cento (379%) superiores as mortes dos pedestres e quatrocentos e vinte e 

quatro por cento (424%) maior do que as ocorridas entre os ocupantes de automóveis. O 

Gráfico 18 expõe essas diferenças. 

Gráfico 18: Número de óbitos em acidentes de trânsito no Piauí nas três categorias mais letais em 

2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 

 A soma das categorias pedestres e ocupantes de automóveis não atingem a 

metade do número de óbitos entre os motociclistas, indicando enfaticamente com 

números, qual seria a categoria a ser atacada mais fortemente com intervenções para a 

redução dos óbitos nos acidentes de transporte. Obviamente, com ações em conjunto 

para as outras categorias, pois a redução de casos e taxas em qualquer das categorias 

trata-se de conservação de vidas. 

A somatória das mortes nas três categorias que mais matam no Piauí contabiliza, 

para o ano de 2011, mil e seis (1.006) vítimas fatais. Ao multiplicar esse número de 

                                                           
37 Os dados disponíveis por estados nos Mapas da Violência, só nos permitem fazer a análise até o ano de 

2011 para as categorias analisadas. 
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mortes pelo valor de quatrocentos e dezoito mil trezentos e quarenta e um reais38 (R$ 

418.341,00), encontra-se os custos médios com esses acidentes ocorridos em Teresina 

para o ano de 2011, que contabilizaram quatrocentos e vinte milhões oitocentos e 

cinquenta e um mil e quarenta e seis reais (R$ 420.851.046,00). Valores significativos 

para um estado que ainda apresenta uma larga margem de aspectos econômicos a serem 

alcançados em busca de uma melhor rentabilidade pecuniária. Segundo o IBGE, em 

2011 a economia do Piauí correspondia economicamente a zero vírgula seis (0,6%) do 

PIB nacional. O valor do PIB do Piauí no contexto macroeconômico em 2011 foi de 

vinte e quatro bilhões e seiscentos milhões de reais (R$ 24.600.000.000,00), (CEPRO, 

2011).  Vale frisar que só com os acidentes nas três categorias mais letais com vítimas 

fatais, pelos nossos cálculos, os custos atingiram um número próximo a um vírgula sete 

por cento (1,7%) do PIB do estado.  

Não só no Piauí, mas também no Brasil, as motocicletas, veículos considerados de 

baixo custo, para além da imensa gama de dor e sofrimento humano que têm causado, 

produzem através dos acidentes e das mortes resultantes, valores milionários em 

prejuízos que podem mudar a ideia de “baixo custo”, com a pergunta: Quem paga essa 

conta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                           
38 Esse valor é o encontrado pelo IPEA para o custo de um acidente de trânsito com vítima fatal em 

rodovias brasileiras. 
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 “Cultura, esse documento de atuação é portanto, pública.” 

  (Clifford Geertz) 

CAPÍTULO II: ACIDENTES DE TRÂNSITO E MOTOCICLETAS 

A divisão das vítimas por categoria é muito esclarecedora na busca por entender 

as estruturas que fomentam esse tipo de evento. Nesse caminho, os números baixos de 

mortes dos ocupantes de ônibus são reveladores. Em um universo de quarenta e seis mil 

e cinquenta e seis (46.056) mortes em acidentes de transporte no Brasil em 2012, as 

vítimas que faleceram em acidentes quando ocupavam ônibus totalizaram duzentas e 

cinquenta (250) (WAISELFISZ, 2014). Esse patamar indica que as vítimas 

caracterizadas como ocupantes de ônibus representam um percentual de zero vírgula 

cinquenta e quatro (0,54%) do total de mortes, ou seja, um pouco mais de meio por 

cento (0,5%). Esses números indicam algumas situações: ser possível a utilização das 

vias públicas para deslocamento produzindo um número baixo de vítimas, necessidade 

dessa divisão em categorias para buscar entender o fenômeno acidente de transportes.  

Os ônibus se mantiveram com patamares baixos de mortes por um longo período, 

de 2001 a 2012, por exemplo, as mortes nessa categoria contabilizaram dois mil 

setecentos e vinte e três (2.723) óbitos, o que resulta em uma média aproximada de 

duzentas e vinte sete (227) mortes por ano, comparada com a média diária de mortes em 

acidentes de trânsito para 2012, no país, que foi de aproximadamente cento e vinte seis 

(126) óbitos, observa-se que em dois dias, pela média total diária de mortes em 

acidentes de trânsito em geral, esse número já é superado, pois aproximadamente 

duzentas e cinquenta e duas (252) pessoas morreram no trânsito brasileiro a cada dois 

(2) dias em 2012. 

A comparação entre motos e ônibus indica que morreram em 2012, em média, 

mais de quarenta e quatro (44) motociclistas diariamente, enquanto nos ônibus a média 

diária foi de zero vírgula sessenta e oito (0,68) óbitos, apontando que o modo de 

direção/pilotagem, profissionalismo, equipamentos de segurança e “sentido” dado a 

condução de um veículo interfere diretamente na possibilidade da ocorrência de um 

acidente, impulsionando o caminho de entender os componentes que criam as categorias 

mais vulneráveis em acidentes por suas características específicas. 
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2.1 Acidentes de trânsito e motocicletas no mundo 

Mais da metade das vítimas de acidentes de trânsito no mundo encontram-se entre 

as categorias denominadas vulneráveis (WAISELFISZ, 2014): pedestres, ciclistas e 

motociclistas. Na atualidade, entre as categorias tidas como vulneráveis, acredita-se que 

quem mais colabora para as mortes no mundo seja a dos motociclistas. Todavia, por 

mais grave que seja a situação, segundo o Mapa da Violência, a realização dessa análise 

é um desafio, já que os dados sobre esse tipo específico de acidente são muito limitados.  

O problema dos acidentes em escala mundial fez com que a ONU recomendasse a 

estruturação de comitês nacionais de mobilização pela saúde, paz e segurança no 

trânsito e que sejam formulados planos nacionais de redução de acidentes e de 

segurança viária para a década de 2011/2020. A busca por seguir essas orientações e o 

sucesso de suas implementações, seriam de relevante importância no combate à 

ocorrência dos acidentes, e a categoria motociclistas deveria receber atenção especial 

nessas estruturas, pois figura, de modo genérico, como a que compõe o maior número 

de casos. Os sete (7) países com maior taxa de mortalidade no trânsito do mundo 

apontavam para o ano de 2010 taxas superiores ao número epidêmico. A Tabela 30 

exibe os países que ocuparam as dez (10) primeiras colocações, além de inserir o Brasil 

neste cenário. 

Tabela 30: Taxas de mortalidade por cem mil (100.000) habitantes em acidentes de trânsito com 

veículos motorizados de duas (2) e três (3) rodas. Cento e vinte e dois (122) países do mundo em 2010. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

PAÍS 
 

TAXA POSIÇÃO NO RANKING 

Tailândia  
 

28,1 1º 

Rep. Dominicana  24,1 2º 

Itália 
 

17,9 3º 

Congo 
 

17,1 4º 

Rep. D.P. Laos 15,2 5º 

Malásia 
 

14,6 6º 

Camboja 
 

11,5 7º 

Paraguai 
 

8,9 8º 

Irã 
 

7,8 9º 

Bulgária 
 

7,6 10º 

Brasil  7,1 13º  



104 
 

O grande volume de dados e a forma de organizá-los, ou falta dessa organização, 

para captação e tratamento destes números implica, para alguns países, anos de atrasos 

no diagnóstico para acidentes de motos, comprometendo também a análise dos números 

em escala mundial, dificultando um entendimento global e mais próximo no tempo 

deste fenômeno. 

 Outro desafio à interpretação dos casos de acidentes é a ocorrência concentrada 

em lócus específicos. Essas setorizações dos acidentes e os cálculos de suas médias 

podem gerar dois efeitos: o primeiro seria a construção de dados indicativos originando 

o entendimento sobre a situação desses acontecimentos e dos motivos de sua 

concentração. Porém, o segundo efeito tem o potencial de tornar ilusórias as taxas 

nacionais para alguns seguimentos. Por exemplo, no Brasil, na região Centro-Oeste, a 

taxa de óbito por cem mil (100.000) habitantes em acidentes envolvendo motos é de 

onze vírgula um (11,1) enquanto no Sudeste é de quatro vírgula oito (4,8). Esses valores 

compõem uma média nacional que é relacionada à população total. Estão inseridos no 

cálculo dessa média moradores de zonas rurais e urbanas, com mais ou menos 

motorização, idosos e crianças. Uma parcela desses grupos muitas vezes não acessa ou 

acessa de maneira muito esporádica veículos tipo moto. Isso associado a outros fatores 

específicos tende a “puxar” a média para baixo, acobertando, às vezes, o agravo da 

situação39. Esse resultado pode mascarar situação ou adiamento de ações para combater 

a ocorrência dos casos que já apresentariam urgência em serem combatidos. 

A categoria motociclistas apresenta dois vieses importantes que compõem as 

análises em esfera mundial: a grande ocorrência de casos e a grande subnotificação de 

casos, indicando que mesmo com os elevados patamares, muitos dados ficam sem 

registros, apontando que na prática os números são maiores. A principal causa dessa 

subnotificação deve-se a falta de “organização” em alguns países para o registro e 

tratamento estatísticos dos números de casos.  

                                                           
39Um aspecto que acoberta a real periculosidade do trânsito ocorre na interpretação apenas dos cálculos 

de morte por cem mil (100.000) habitantes para ciclistas. A quantidade de pessoas que se deslocam no 

trânsito de bicicletas é notoriamente menor do que as que usam outros tipos de veículos. Desse modo, é 

ilusório que muitas pessoas que nunca usaram bicicletas entrem na interpretação da taxa para estas 

mortes, isso ocorre pelo fato da taxa levar em consideração toda a população. Seria mais interessante, 

após feito o importante cálculo por cem mil (100.000), determinar um cálculo com base no número de 

ciclistas existente no país e desse número derivar as contas por cem mil (100.000), haja vista os ciclistas 

apresentarem no trânsito, hipoteticamente, uma categoria de menor número. 
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No ranking das mortes envolvendo motocicletas em 2010, até o vigésimo segundo 

(22º) país (Uganda), as taxas não são inferiores a cinco (05) mortes por cem mil 

(100.000) habitantes. Isso significa que em muitos países as motocicletas são 

responsáveis por mais da metade dos números que indicaram mortes por situação 

epidêmica. Em algumas regiões do Brasil, constata-se situação semelhante e, em outras, 

situações bem piores no que tange as mortes ocorridas em acidentes com esse tipo de 

veículo. 

2.2 Acidentes de trânsito e motocicletas no Brasil 

No Brasil, os números indicam também certa complexidade para algumas 

situações. Pode-se citar como exemplo de tal complexidade, a necessidade de identificar 

se o aumento das mortes e das taxas indica uma maior letalidade por motocicletas – haja 

vista que temos um boom das vendas de motos na virada do século – ou se acompanha o 

avanço do crescimento da frota, ou ainda se há uma diminuição da letalidade por 

veículo mesmo com o aumento do número de casos. 

Outro exemplo seria o entendimento de como o grande aumento das vendas de 

motos interfere na ocorrência dessas mortes por região e estado, associando esses 

aspectos com o crescimento populacional, interiorização dos casos e a transição 

demográfica, tendo ainda que haver a comparação da situação dos grandes centros com 

cidades de porte médio e pequeno. 

Apesar de ainda haver muito trabalho a ser feito a fim de gerar um discurso cada 

vez mais aprofundado sobre o fenômeno, existem situações bem claras, que colaboram 

para a compreensão e interpretação do evento pesquisado. A exemplo, tem-se a variação 

no número de casos de mortes por acidente envolvendo motos entre os anos de 1996 e 

2011, que contabilizou mais mil e quarenta e um por cento (1.041%) de crescimento, 

evidenciando o alto grau de agravo da situação mortalidade para essa categoria, em 

números absolutos, esse tipo de acidente saltou de mil quatrocentos e vinte e um (1.421) 

casos no ano de 199640 para dezesseis mil duzentos e vinte e três (16.223) em 2012. 

Esse fenômeno, além de representar uma tragédia coletiva, pelas perdas de vidas, ainda 

exerce uma enorme pressão sobre os recursos nacionais, principalmente sobre os 

destinados aos serviços públicos de saúde. 

                                                           
40 Por falta de dados seguros, não foram incluídos os anos de 1993, 1994 e 1995 neste capítulo. Enviamos 

e-mail ao SIM – Sistema de Informação de Mortalidade - solicitando acesso aos bancos de dados para 

possibilitar a inclusão desses anos na análise, mas não houve resposta. 
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O Ministério da Saúde do Brasil tenta operacionalizar o conceito de mortes 

evitáveis, que são aquelas que poderiam ser evitadas com a implementação de ações e 

tecnologias já disponíveis no país. No que concerne as mortes provocadas por acidentes 

de trânsito envolvendo motocicletas, pouco se tem de inovações tecnológicas viáveis e 

que realmente elevem o nível de segurança dos motociclistas em caso de acidentes41. 

A Tabela 31 expõe os números e as taxas de mortes de motociclistas para os três 

períodos identificados na análise. 

Tabela 31: Evolução dos números absolutos e das taxas de morte por cem mil (100.000) habitantes 

em acidentes com motocicletas nos três (3) períodos. 

EVOLUÇÃO DAS MORTES E DAS TAXAS NO BRASIL PARA OS ANOS DE1996 A 2012 

Período Ano Número de 

mortes 

 Crescimento 

relacionado ao 

ano anterior 

Taxa por 

100.000 

Crescimento 

relacionado 

ao ano 

anterior 

PRIMEIRO 

PERÍODO 

1996 1.421  Positivo 0,9 Positivo 

1997 1.877  Positivo 1,2 Positivo 

 

SEGUNDO 

PERÍODO 

1998 1.894  Positivo 1,2 Positivo 

1999 2.689  Positivo 1,6 Positivo 

2000 3.910  Positivo 2,3 Positivo 

 

 

 

 

TERCEIRO 

PERÍODO 

2001 4.541  Positivo 2,6 Positivo 

2002 5.440  Positivo 3,1 Positivo 

2003 6.046  Positivo 3,4 Positivo 

2004 6.961  Positivo 3,9 Positivo 

2005 8.089  Positivo 4,4 Positivo 

2006 9.191  Positivo 4,9 Positivo 

                                                           
41 A Honda está desenvolvendo, através de um estudo denominado “Honda Riding Assist” projetos de 

motos que não cairiam em baixa velocidade. O sistema equilibra a moto sem ajuda do piloto e também 

pode andar sozinha em baixa velocidade. Em termos de segurança real, esse sistema pouco acrescenta. O 

campo para projetos tecnológicos para motos mais seguras ainda é muito limitado de produtos. O link a 

seguir apresenta rapidamente um protótipo do Honda Riding Assist:  

https://www.youtube.com/watch?v=JrM_w8qcZ1E. 
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2007 10.392  Positivo 5,5 Positivo 

2008 11.471  Positivo 6,0 Positivo 

2009 11.839  Positivo 6,2 Positivo 

2010 13.452  Positivo 7,1 Positivo 

2011 14.666  Positivo 7,6 Positivo 

2012 16.223  Positivo 8,3 Positivo 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2014. 

Durante o espaço temporal que os dados abordam, pode-se observar saltos 

significativos em relação aos números absolutos, que só fizeram crescer. O maior salto é 

registrado em 2010, quando se tem um acréscimo de mil seiscentos e treze (1.613) casos 

em relação ao ano anterior. 

De 2004 a 2008, registra-se sempre, em relação ao ano anterior, acréscimo 

superior a mil (1.000) casos, ocorrendo uma atenuação nesses patamares de crescimento 

apenas em 2009, mas que apresenta um aumento ainda de trezentos e sessenta e oito 

(368) casos. Ou seja, mesmo em menor intensidade, ainda há crescimento. Os últimos 

anos do terceiro período repetiram o comportamento de acréscimo anual de mortes 

superior aos mil (1.000) casos: em 2011, o aumento foi de mil duzentos e quatorze 

(1.214) ocorrências e, em 2012, de mil quinhentas e cinquenta e sete (1.557), o segundo 

maior acréscimo entre os anos de 1996 e 2012.  

A partir dessa análise temporal, observa-se uma reação positiva ao novo Código 

de Trânsito Brasileiro, pois em toda a faixa coberta pela tabela, o ano de 1998 é o ano 

que apresentou o menor acréscimo de número de casos quando comparado ao ano 

anterior. A mesma situação ocorre com a Lei 11.705 (Lei Seca, de 19 de junho de 

2008). Nesse caso, o Estado acabou por registrar o segundo menor aumento no número 

de ocorrências com mortes de motociclistas entre 1996 e 2012. Contudo, 

posteriormente, também houve uma forte retomada do crescimento. A Tabela 32 exibe 

os números dos acréscimos de mortes em relação ao ano anterior para o período de 1996 

a 2012. 
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Tabela 32: Número de mortes acrescidas em relação ao ano anterior em acidentes de trânsito 

envolvendo motocicletas cobrindo a faixa temporal de 1996 a 2012. 

Ano Número 

Acréscimo de casos 

em relação ao ano 

anterior 

1996 1.421 - 

1997 1.877 456 

1998 1.894 17 

1999 2.689 795 

2000 3.910 1.221 

2001 4.541 631 

2002 5.440 899 

2003 6.046 606 

2004 6.961 915 

2005 8.089 1.128 

2006 9.191 1.102 

2007 10.392 1.201 

2008 11.471 1.079 

2009 11.839 368 

2010 13.452 1.613 

2011 14.666 1.214 

2012 16.223 1.557 

Fonte: Elaborada pelo autor, com cálculos próprios, com base nos Mapa da Violência 2013. 

O desenho gráfico da ascendência do número de casos de mortes nesses dezesseis 

(16) anos indica claramente que muito mais deveria ter sido feito, com enfoque nos 

motociclistas, em termos de políticas públicas no sentido de evitar tantas mortes, já que 

o resultado de crescimento acelerado era bastante previsível por ser um crescimento 

continuado, bastava-se olhar os números, para chegar à conclusão de crescimento 

contínuo. Essa situação indica, no mínimo, incompetência generalizada dos estados e da 

União para o enfrentamento da situação. O Gráfico 19 exibe o crescimento linear, 

ascendente e contínuo dos casos. 
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Gráfico 19: Número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil envolvendo motocicletas, 

cobrindo a faixa temporal de 1996 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com cálculos próprios, com base nos Mapa da Violência 2013. 

O desenho gráfico para a taxa é muito próximo dos números absolutos. Sabe-se 

que, no Brasil, o número populacional é sempre crescente, e, portanto, as taxas que 

usam como divisor o número populacional, seria indicativo seguro que a situação não 

está simplesmente acompanhando o crescimento populacional, pois as taxas de mortes 

crescem em patamares mais altos. O Gráfico 20 exibe o desenho desse crescimento. 

Gráfico 20: Taxa de mortes em acidentes de trânsito no Brasil envolvendo motocicletas, cobrindo 

a faixa temporal de 1996 a 2012. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com cálculos próprios, com base no Mapa da Violência 2013. 

O avanço das taxas, em termos de porcentagem, aponta para um crescimento 

superior a oitocentos e vinte e dois por cento (822%) entre os anos de 1996 e 2012. Esse 

crescimento, bem como suas consequências, ocorre também no interior do Brasil.  
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Para a descrição dos números de casos nas regiões brasileiras, fez-se necessário 

diminuir o nosso ano limite de análise até 2011, já que a principal fonte de dados para 

este levantamento, os Mapas da Violência, só exibe dados por estados brasileiros para a 

categoria motociclista até o ano de 2011. No referido ano, o Nordeste encontra-se 

liderando o número de casos de mortes por acidentes com motocicletas, com cinco mil 

trezentas e noventa e duas (5.392) mortes, em seguida temos o Sudeste com quatro mil 

quatrocentos e trinta e seis (4.436) óbitos. Essas duas regiões são as maiores "manchas" 

da ocorrência de casos no Brasil por números absolutos.  

Já a região Sul, contabilizou em 2011 um total de duas mil duzentas e quarenta e 

nove (2.249) vítimas fatais. A região Centro-Oeste apresentou mil quinhentas e vinte e 

sete (1.527) mortes nesse tipo de acidente. Por último, a região Norte notificou mil 

trezentos e vinte (1.320) casos no período. 

A observação das taxas modifica o posicionamento no ranking nacional sobre os 

acidentes de trânsito entre as regiões: o Centro-Oeste salta da quarta (4ª) posição, em 

relação aos números absolutos, para a primeira (1ª) posição em relação à taxa, com uma 

média de dez vírgula sete (10,7) mortes de motociclistas por cem mil (100.000) 

habitantes. Já o Nordeste aparece na segunda (2ª) posição com taxa de dez vírgula um 

(10,1) por cem mil (100.000) habitantes. Nota-se que, no que concerne às taxas sobre 

mortalidade em acidente, as regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentam na categoria 

motociclistas dados superiores à taxa epidêmica, evidenciando, por mais uma vez uma 

situação que deveria ter alarmado as autoridades públicas para ações no tocante ao 

combate ao problema. 

As regiões Norte e Sul exibiram taxas idênticas em 2011: oito vírgula dois (8,2). 

Porém, o fato aponta para situações diferentes, pois o Norte é o estado com menor 

número absoluto de mortes, mas quando o critério são as taxas, o posicionamento se 

eleva, dividindo o mesmo patamar e a posição com a região Sul. A região Sudeste, a 

mais populosa, é a segunda (2ª) em número de casos e figura na última posição em 

relação às taxas, com índice de cinco vírgula cinco (5,5) mortes de motociclistas para 

cem mil (100.000) habitantes, em 2011.  

A Tabela 33 compila os números absolutos e as taxas para as regiões, expondo 

também a mudança de posicionamento acionada pela mudança de critérios. 
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Tabela 33: Número, taxa e rankiamento para as mortes em acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas para o ano de 2011. 

TAXA, NÚMERO E RANKIAMENTO DAS REGIÕES BRASILEIRAS PARA AS MORTES 

DE MOTOCICLISTAS EM 2011 

Posicionamento por número absoluto Posicionamento por taxa 

Ranking por 

número 

Região Número Taxa Região Ranking 

por Taxa 

1º Nordeste 5.392 10,7 Centro-Oeste 1º 

2º Sudeste 4.436 10,1 Nordeste 2º 

3º Sul 2.249 8,2 Sul 3º 

4º Centro-Oeste 1.527 8,2 Norte 4º 

5º Norte 1.320 5,5 Sudeste 5º 

Fonte: Elaborada pelo autor, com cálculos próprios, com base no Mapa da Violência 2013. 

Entre as cinco (5) regiões brasileiras, duas (2) estão com taxas que indicam mortes 

por situação epidêmica, duas (2) estão muito próximas a esse patamar. A situação 

menos grave é encontrada na região Sudeste, onde as mortes em acidente de motos, 

mesmo isoladas, ultrapassam a metade do número indicativo de epidemia. 

Obviamente, esses casos implicam em pressão sobre os recursos destinados à 

saúde pública, entidades, instituições ou pessoas que terão que arcar com os prejuízos. 

Segundo Waiselfisz (2013), os valores apenas para as internações de motociclistas 

contabilizaram um total superior a cento e dois milhões de reais (R$ 102.000.000,00), 

em 2012, compondo um percentual muito significativo de quarenta e oito vírgula oito 

(48,8%) dos gastos com internações para os acidentados no trânsito. Esse fator dos 

gastos apresenta-se como relevante para estudos, principalmente em um país com 

dimensões continentais, desigualdades estruturais por regiões, e que ainda apresenta 

notórios problemas estruturais e financeiros junto ao sistema de saúde público.  

A Tabela 34 aponta esses valores com mais precisão, porém ressaltamos que a 

contabilização dos custos referentes aos acidentes de trânsito que envolvem motos no 

Brasil é bastante complexa.  
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Tabela 34: Custo das internações hospitalares no SUS provocadas por acidentes de trânsito para a 

categoria motociclista, ano de 2012. 

 

CUSTO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES EM 2012 

Categoria Valores gastos em 

internações 

Participação no total dos 

custos 

Motociclistas R$ 102.071.861,00 48,4% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

 

Em trabalho divulgado em 2015, o IPEA determinou que o custo médio, 

associado à gravidade do acidente, é de quatrocentos e trinta e três mil duzentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos (R$ 433.286,69). Esse valor corresponde 

a dados do ano de 2014. Deve ser somado a este valor o custo dos “componentes de 

custos associados aos veículos”, que para motos tem o valor médio de quatro mil 

duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos (R$ 4.269,83), segundo IPEA 

(2015). A soma desses dois valores nos fornece um custo médio de quatrocentos e trinta 

e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos (R$ 

437.556,52), por acidente de motos nas rodovias federais brasileiras com vítimas fatais. 

Esse será a base para calcularmos os valores acionados pelos custos envolvidos em 

acidentes de motos com vítimas fatais.    

Levando-se em consideração que, apenas no ano de 2011, o número de vítimas 

fatais acidentadas em motos foi catorze mil novecentos e vinte e quatro (14.924), o 

prejuízo produzido com as mortes dos motociclistas no Brasil, nesse ano, foi de seis 

bilhões quinhentos e trinta milhões noventa e três mil quinhentos e quatro reais e 

quarenta e oito centavos (R$ 6.530.093.504,48). 

Quando somado a esse valor os gastos indicados com a internação das vítimas, 

encontra-se o valor de seis bilhões seiscentos e trinta e dois milhões cento e sessenta e 

cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos (R$ 

6.632.165.365,48). Esse seria o valor aproximado, segundo o cálculo desta pesquisa, 

para os prejuízos causados pelos acidentes de trânsito com motocicletas que tiveram 

vítimas – tanto fatais quanto as que permaneceram internadas, e que sobreviveram. 

A descrição da situação sobre as ocorrências dos óbitos nos municípios brasileiros 

exigiu outro recuo temporal, por falta de dados confiáveis, até o ano 2010. Para esse 
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ano, os cinquenta (50) municípios brasileiros com mais de trinta mil (30.000) habitantes 

e com as maiores taxas de óbitos entre os motociclistas exibiam, todos, um valor 

superior ao dobro da taxa epidêmica. O município de Brejo Santo, no Ceará, em 2010, 

ocupava a quinquagésima (50ª) posição nacional, com taxa de vinte vírgula seis (20,6) 

mortes de motociclistas por cem mil (100.000) habitantes. 

Entre os dez (10) municípios mais violentos em termos de mortes de 

motociclistas, pelo critério das taxas, metade está localizada na região Nordeste, três (3) 

na região Norte e dois (2) no Centro-Oeste, refletindo as três (3) regiões com maiores 

taxas do país. 

O município do Brasil com maior taxa de morte entre os motociclistas é Barbalha, 

no Ceará42, com índice de sessenta e cinco vírgula quatro (65,4) mortes por cem mil 

(100.000) habitantes. Esse número supera em mais de seis vezes o patamar mínimo da 

taxa considerada epidêmica. Curiosamente, Barbalha também é o município, entre os 

dez (10) primeiros colocados em relação às taxas, que exibe a menor porcentagem dos 

acidentes de motos em comparação ao número total dos acidentes. Nesse município, em 

2010, os acidentes envolvendo motociclistas contabilizaram quarenta dois vírgula oito 

por cento (42,8%) de todos os acidentes.  

No mesmo ano, em Tucumã, no Pará, os acidentes de motos contabilizaram mais 

de oitenta e cinco por cento (85%) do total, sendo esse o município onde as motos mais 

compõem a porcentagem de mortes em acidentes de trânsito. Este tipo de fenômeno 

indica a necessidade de estudos específicos para entender a modo que ocorre a 

motorização, ou fenômenos culturais influenciando no fenômeno, ou a associação deste 

ou mais eventos.  

A Tabela 35 exibe os dados para os dez (10) municípios brasileiros com as 

maiores taxas de mortes entre os motociclistas. 

                                                           
42 O autor deste trabalho por pouco não entra para essas estatísticas ao sofrer um acidente próximo ao 

município de Missão Velha-CE, no ano de 2013. Na ocasião, a moto por ele conduzida foi atingida 

lateralmente por um caminhão que ultrapassava em curva. No Hospital de Missão Velha, para onde foi 

conduzido, informaram-lhe que os acidentados em estado grave eram encaminhados para os hospitais de 

Barbalha ou de Juazeiro do Norte-CE. Deste modo ensejando a ideia que alguns municípios poderiam ter 

seus dados inflados por apresentarem hospitais Regionais, ou de referência em traumatologia, ou 

contarem com ortopedistas ou neurologista, profissionais que podem ser necessários para tratar um ferido 

em um acidente de moto conforme o tipo de ferimento ou gravidade, assim os feridos são encaminhados 

para essas unidades e se ocorrer o óbito essa morte será registrada como ocorrida na cidade onde o 

hospital está sediado, sem referência ao loca da ocorrência do acidente, por mais que este tenha ocorrido a 

centenas de quilômetros do loca da morte da vítima.     
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Tabela 35: Rankiamento dos dez (10) municípios brasileiros com mais de trinta mil (30.000) 

habitantes com as maiores taxas de óbitos em decorrência de acidente de trânsito envolvendo 

motociclistas para o ano de 2010. 

DEZ MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM AS MAIORES TAXAS EM 

2010 
 

Posição 

no 

Ranking 

Nacional 

Município Estado População Número 

de casos 

Taxa Participação 

dos 

acidentes de 

motos  

1º Barbalha CE 55.323 36 65,4 42,8% 

2º Redenção PA 75.556 44 57,8 81,4% 

3º Tucumã PA 33.690 18 53,4 85,7% 

4º Jacobina BA 79.247 42 53,0 61,7% 

5º Sobral CE 188.233 94 50,1 59,8% 

6º Picos PI 73.414 30 40,4 60% 

7º Arapiraca AL 214.006 84 39.1 45,9% 

8º Lucas Do 

Rio Verde 

MT 45.556 16 35,1 76,1% 

9º Xinguara PA 40.573 14 34,5 66,6% 

10º Campo 

Verde 

MT 31.589 11 33,6 45,8% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 

Dentre esses municípios, temos Redenção-PA, Tucumã-PA, Jacobina-BA, Sobral-

CE, Picos-PI, Lucas do Rio Verde-MT e Xinguara-PA detendo um percentual de mortes 

em acidentes de motos superior a cinquenta por cento (50%) do total de casos dos 

acidentes de trânsito, indicando mais uma vez a situação crítica dessa categoria. 

Entre as cinquenta (50) cidades com maiores taxas de mortes de motociclistas no 

país, em 2010, dezenove (19) municípios eram nordestinos, o que equivale a trinta e 

oito por cento (38%) desses municípios. Embora o Mapa da Violência tenha excluído 

desse rankiamento cidades com menos de trinta mil (30.000) moradores, essa 
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classificação ainda pode se comportar com volatilidade de um ano para o outro, pela 

ocorrência, ou não, de uma dezena de casos. Mesmo com essa volatilidade, entende-se 

que a porcentagem traduz uma participação significativa e continuada do Nordeste 

nessas tragédias pessoais e coletivas. 

Mesmo diante do tamanho dos impactos, em vários campos: econômico, 

psicológico, familiar, no sistema público de saúde, na produtividade laboral, entre 

outros, a imagem que é passada, pela inércia do Estado para construção de planos 

eficazes de enfrentamento do fenômeno, é que esses patamares absurdos são tolerados e 

aceitos pelas instituições estatais, denotando a tomada de caminho contrário e eficaz 

indicado pela Visão Zero, que determina como inaceitável a ocorrência de um único 

caso. 

2.3 Acidentes de trânsito e motocicletas no Nordeste 

Como foi relatado, o Nordeste ocupou a primeira (1ª) posição em relação ao 

número absoluto de mortes dos motociclistas, em 2011, com cinco mil trezentos e 

noventa e dois (5.392) casos. A região ocupou também a segunda (2ª) posição para as 

taxas, com dez vírgula um (10,1) óbitos por cem mil (100.000) habitantes, destacando-

se a nível nacional para o problema estudado. Os Gráficos 21 e 22 mostram a distância 

entre o Nordeste e as outras regiões, no que tange às taxas e aos números absolutos. 

Gráfico 21: Números absolutos de óbitos em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas nas regiões brasileiras em 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 
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A região nordestina, além de superar em número de casos o Sudeste, região do 

país mais populosa, ainda supera a soma das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Em 

termos de média diária para mortes em acidentes envolvendo motos no ano de 2011, no 

Nordeste encontramos o número de catorze vírgula sete (14,7) óbitos. Ao observarmos 

os dados de crescimento de vendas de motos e compararmos com os números de 

vítimas pergunta-se:  

Qual seria a responsabilidade das instituições comerciais que vendem 

motocicletas sobre esses números? Há responsabilidades delas?  Qual o limite entre o 

silenciar das empresas, liberdade de mercado, e um produto vinculado a uma enorme 

gama de custos em decorrência de acidentes envolvendo esse produto? Essas questões 

são legítimas?   

Como observado anteriormente, há uma mudança de colocação das regiões 

quando observamos as taxas por cem mil (100.000). O Gráfico 22 permite a 

comparação visual entre as regiões no tocante as taxas. 

Gráfico 22: Taxas de óbito em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas nas 

regiões brasileiras em 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 
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números absolutos menores, a média indicada pelas taxas demonstra que o problema 

também atinge fortemente a população residente no Centro-Oeste do Brasil. 

A média brasileira para a mortalidade de motociclistas foi de sete vírgula oito 

(7,8) por cem mil (100.000) para o ano de 2011. Como a tendência das médias e do 

número de casos e de ascendência e não houve, após 2011, uma política de 

enfrentamento do fenômeno em nível nacional, o prognóstico para anos posteriores é de 

aumento ou, no máximo, de estabilização em patamares muito altos e inaceitáveis de 

fatalidades em decorrência desse tipo de acidente.  

Vale ressaltar que ações como: campanhas educacionais sobre o trânsito, trabalhos 

educativos em ambientes escolares e em espaços públicos, aumento da fiscalização, 

punições mais rígidas, pressão ou incentivo para as montadoras de veículos produzirem 

equipamentos de segurança mais eficazes, melhoria das vias e outras ações, há muito 

são conhecidas, carecendo de ampliação, implementação e continuidade para o start de 

um combate mais sério e sistemático ao fenômeno acidente.  

O Nordeste, como observado, é um dos focos do evento, sendo a taxa da região 

nordestina bem superior à média nacional. Essa comparação está expressa no Gráfico 

23. 

Gráfico 23: Comparação das taxas de óbitos em decorrência de acidentes de trânsitos envolvendo 

motocicletas entre o Nordeste e o Brasil em 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 
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bem mais alarmante do que outros, delimitando desse modo, além da região lócus 

estaduais específicos, onde em casos de ações para o enfrentamento do fenômeno 

poderiam ser privilegiados em termos temporais, iniciando antes e também em recursos 

e planejamentos.  

Para comparação, o Gráfico 24 exibe os dados referentes aos números absolutos 

de mortes entre as unidades nordestinas da federação. 

Gráfico 24: Número absoluto de óbitos em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo 

motocicletas nos estados nordestinos em 2011.

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Mapa da Violência 2013. 

Concernente às taxas entre os estados componentes dessa região, ocorrem 

mudanças significativas no rankiamento: Pernambuco, que ocupava a primeira (1ª) 
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taxa, que é de dez vírgula oito (10,8). O segundo (2º) lugar no número de casos, o 

Ceará, fica na sexta (6ª) posição, com taxa de onze vírgula dois (11,2). Já o Maranhão, 

que ocupava a terceira (3ª) posição para a contagem de casos individualizados, na média 
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vírgula cinco (11,5). O Piauí apresenta salto significativo, pois os casos 
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salta da penúltima posição, em números de casos isolados, para segunda (2ª) posição no 

Nordeste quando contabilizado o número médio de quinze (15) mortes de taxa. O Rio 

Grande do Norte sobe uma posição, saindo da última posição, em números absolutos, 

para a oitava (8ª) do Nordeste nas taxas, com índice de nove vírgula quatro (9,4) mortes 

para cada cem mil (100.000) habitantes. A Tabela 36 mostra os posicionamentos e suas 

mudanças conforme os critérios: número absoluto e taxa. 

Tabela 36: Posicionamento no ranking dos estados nordestinos, para o número absoluto de mortes 

e para as taxas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas para o ano de 2011. 

NÚMEROS, TAXAS E POSICIONAMENTO DOS ESTADOS NORDESTINOS EM 2011 

Número absoluto Taxas 

Posição 

referente aos 

números 

Estado Número Estado Taxa 

Posição 

referente 

às taxas 

1º Pernambuco 958 Piauí 21,4 1º 

2º Ceará 956 Sergipe 15,0 2º 

3º Maranhão 763 Paraíba 12,1 3º 

4º Piauí 671 Maranhão 11,5 4º 

5º Bahia 615 Alagoas 11,3 5º 

6º Paraíba 459 Ceará 11,2 6º 

7º Alagoas 355 Pernambuco 10,8 7º 

8º Sergipe 314 Rio Grande do Norte 9,4 8º 

9º Rio Grande do Norte 301 Bahia 4,4 9º 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 

Entre os nove (9) estados nordestinos, sete (7) estão com números superiores ao 

índice epidêmico para morte em acidentes de trânsito. E um (1) encontra-se em patamar 

muito próximo a essa situação. Apenas a Bahia apresenta uma situação diferenciada, 

com número baixo quando comparado aos outros estados do Nordeste, mas próximo a 

atingir a metade do valor considerado epidêmico. Vale frisar que nesse caso, está 

falando-se da categoria dos motociclistas isoladamente. 

Para descrever o agravamento da situação, compararam-se os dados mais atuais 

sobre óbitos de motociclistas disponíveis no Mapa da Violência, que nos remete aos 

anos de 2010 e 2011. Observa-se claramente um aumento percentual das taxas em oito 

(8) estados. A única exceção é o Rio Grande do Norte, onde as taxas decresceram em 

dois por cento (- 2%). O maior aumento foi registrado no Maranhão com um acréscimo 
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de quarenta e cinco por cento (45,5%) nas taxas. Pernambuco vem em seguida, 

elevando suas taxas em vinte e sete por cento (27%). A Bahia, que se encontra na última 

posição, em relação às taxas, também exibe um crescimento preocupante: dezoito 

vírgula nove (18,9%) de elevação, em 2011. O Piauí além de apresentar-se como 

primeiro colocado nas taxas, ainda cresceu doze por cento (12%), em 2011. Alagoas 

apresentou um crescimento de oito vírgula seis por cento (8,6%) e a Paraíba exibiu 

crescimento de cinco vírgula dois por cento (5,2%), finalmente temos Sergipe com 

quatro vírgula oito por cento (4,8%) de elevação nas taxas, e o Ceará contabilizando 

elevação de dois vírgula sete (2,7%). A Tabela 37 mostra essa comparação e o índice de 

crescimento dos estados. 

Tabela 37: Posicionamento no ranking dos estados nordestinos, para o número absoluto de mortes e para 

as taxas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas para o ano de 2011. 

NÚMEROS, TAXAS E POSICIONAMENTO DOS ESTADOS NORDESTINOS EM 2010 E 2011 

Taxas em 2010 Taxas em 2011  

Posição 

referente aos 

números 

Estado Taxa Estado Taxa 

Posição 

referente às 

taxas 

Variação das 

taxas entre 

2010 e 2011 

1º Piauí 19,1 Piauí 21,4 1º 12% 

2º Sergipe 14,3 Sergipe 15,0 2º 4,8% 

3º Paraíba 11,5 Paraíba 12,1 3º 5,2% 

4º Ceará 10,9 Maranhão 11,5 4º 45,5% 

5º Alagoas 10,4 Alagoas 11,3 5º 8,6% 

6º 
Rio Grande do 

Norte 
9,6 Ceará 11,2 6º 

2,7% 

7º Pernambuco 8,5 Pernambuco 10,8 7º 27% 

8º Maranhão 7,9 
Rio Grande do 

Norte 
9,4 8º 

-2% 

9º Bahia 3,7 Bahia 4,4 9º 18,9% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2012 e 2013 adicionados cálculos próprios. 

A comparação entre esses estados chama atenção para a margem de crescimento 

do fenômeno acidente de motos, que retirou cinco mil trezentas e noventa e duas (5.392) 

vidas no Nordeste, apenas em 2011, contribuindo fortemente para esta tragédia 

nacional. 

Com base no número de vítimas que chegaram a óbito no Nordeste em 2011 e no 

custo médio para acidentes de motos com vítimas fatais determinado pelo IPEA 
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(2015)43, e que passamos a adotar como referencial para os cálculos dos acidentes de 

motos com fatalidade analisados nesta pesquisa, encontramos para o Nordeste o valor 

de dois bilhões trezentos e cinquenta e nove milhões trezentos e quatro mil setecentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos (R$ 2.359.304.755,84) os quais 

foram acionados como custo para os acidentes com motos que vitimaram com a morte 

seus envolvidos em 2011 nessa região do país. Obviamente, esse é um valor 

significativo, que poderia estar sendo aplicado em setores produtivos ou educacionais 

dessa região, que ainda apresenta bolsões de pobreza. 

  Alguns municípios nordestinos figuram entre os mais violentos do Brasil em 

relação a mortalidade de motociclistas. A Tabela 38 escalona os dez (10) municípios 

nordestinos acima de trinta mil (30.000) habitantes, com as piores taxas para esse tipo 

de morte no ano de 2010. 

Tabela 38: Rankiamento dos dez (10) municípios nordestinos com mais de trinta mil (30.000) 

habitantes com maiores taxas de óbitos em decorrência de acidente de trânsito envolvendo motociclistas 

para o ano de 2010. 

OS DEZ MUNÍCIPIOS NORDESTINOS COM AS MAIORES TAXAS EM 2010 

Posição 

no 

Ranking 

Nacional 

Município Estado População Número 

de casos 

Taxa Participação 

dos 

acidentes de 

motos  

1º Barbalha CE 55.323 36 65,4 42,8% 

2º Jacobina BA 79.247 42 53,0 61,7% 

3º Sobral CE 188.233 94 50,1 59,8% 

4º Picos  PI 73.414 30 40,4 60% 

5º Arapiraca AL 214.006 84 39,1 45,9% 

6º Teresina PI 814.230 251 30,9 53,7% 

7º Pedreiras  MA 39.448 12 30,4 85,7% 

8º Mossoró RN 259.815 72 28,1 51,4% 

9º Oeiras  PI 35.640 9 26,2 60% 

10º Itaporanga 

d`Ajuda 

SE 30.419 7 24,1 70% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Mapa da Violência 2012. 

                                                           
43  R$ 437.556,52. 
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Para a composição da tabela acima, apenas Paraíba e Pernambuco não ofertam 

municípios nordestinos, por sua vez o Piauí surge com três (3) cidades e o Ceará com 

duas (2). 

Todos os municípios que figuram nessa tabulação estão com taxas consideradas 

epidêmicas. Itaporanga D`Ajuda, em Sergipe – o décimo (10º) município da tabela e 

com menor taxa entre eles – exibe um patamar superior em mais de duas (2) vezes ao 

número mínimo epidêmico. Para Barbalha, o número epidêmico é multiplicado por mais 

de seis vírgula cinco (6,5). 

Excetuando Barbalha e Arapiraca, em todos os outros municípios, as mortes em 

acidentes com motos contribuem com mais de cinquenta por cento (50%) do total de 

óbitos em acidentes de trânsito. Em relação ao percentual dos acidentes de motos 

compondo a maior parte dos óbitos nos acidentes, destacam-se Pedreiras-MA, com mais 

de oitenta e cinco por cento (85%), Itaporanga d'Ajuda, com setenta por cento (70%) e 

Picos e Oeiras, ambas com sessenta por cento (60%) e pertencentes ao Piauí.  

O total de mortes para essas dez cidades contabiliza seiscentos e trinta e sete (637) 

vítimas. Aplicando o valor médio do IPEA (2015), para os custos com esses óbitos, 

encontra-se apenas para esses dez (10) municípios nordestinos, o custo de duzentos e 

setenta e oito milhões setecentos e vinte e três mil quinhentos e três reais e vinte e 

quatro centavos (R$ 278.723.503,24), somente para 2010.  

O estado do Piauí, em relação aos municípios inclusos na tabela, é o estado que 

mais contribuiu em números de casos para esses custos. A situação piauiense será 

descrita e analisada na seção seguinte. 

2.4 Acidentes de trânsito e motocicletas no Piauí  

Os dados já exibidos, somados às suas descrições, permitem concluir que no 

Piauí, a situação é crítica em relação aos acidentes de motos com vítimas fatais. Esse 

estado é o que mais matou motociclistas no Brasil, pelo critério das taxas por cem mil 

(100.000) habitantes, em 2011. Obviamente, é também o primeiro (1º) do Nordeste, 

sendo o terceiro (3º) da região em números absolutos das mortes em acidentes de 

trânsito, sessenta e seis por cento (66%) dos casos piauienses envolveram motos.  

A Tabela 39 aglutina as principais características do Piauí para os casos de 

mortalidade envolvendo motociclistas em 2011. 
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Tabela 39: Principais características do Piauí para óbitos de motociclistas, em 2011. 

CARACTERÍSTICAS DO PIAUÍ PARA ACIDENTES COM MOTOCICLCETAS EM 2011 

Estado Características           Valor numérico 

Piauí  Estado que mais mata 

motociclistas no país em 

termos de taxas por 

100.000 

21,4 

Piauí Terceiro estado que mais 

mata em números absolutos 

de mortes 

671 

Piauí Elevada participação dos 

motociclistas no total das 

mortes em acidentes de 

trânsito 

66,69% 

Piauí  Elevado crescimento entre 

2010 e 2011, mantendo a 

primeira posição no 

ranking nordestino 

12% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os danos causados pelas mortes em acidentes de trânsito vão muito além dos 

valores pecuniários associados a esses eventos. Além das perdas de vidas, obviamente 

irreparáveis, essas mortes desencadeiam grande sofrimento aos parentes das vítimas, por 

um longo período. Em alguns casos, esse sofrimento acompanhará o familiar 

permanentemente. 

É muito comum os familiares mais próximos enfrentarem, após o acidente, 

desintegração familiar, tristeza profunda, desregulação da vida social, mudança de 

comportamentos, depressão, mudança brusca da percepção da vida para sentido 

negativo e outras perturbações variadas. Toda essa gama de sofrimento é impossível de 

ser medida, mesmo sendo um dos componentes mais fortes e comuns no fenômeno das 

mortes em acidentes de trânsito. 

Os prejuízos financeiros também são difíceis de mensurar. Inúmeros são os 

fatores associados a um acidente que é passível de gerar despesas sendo também 



124 
 

complicados de contabilizar: impactos psicológicos aos sobreviventes, redução (por 

tempo variável) de produtividade dos familiares, perdas de bens durante, e após, os 

acidentes, entre outros fatores. Afinal, como calcular de forma precisa os custos 

financeiros decorrentes de traumas emocionais? Portanto, além dos gastos calculáveis, 

dos incalculáveis e das perdas de vidas, o fenômeno acidente de transporte, bem como 

os envolvendo motos só tem uma saída racional: O Estado deve mobilizar tudo que 

pode para evitar o evento. 

Retendo-nos nas questões pecuniárias e após aplicar os cálculos para o número de 

casos com vítimas fatais ocorridos no Piauí, em 2011, que foi de seiscentos e setenta e 

um (671) casos, verificou-se que os prejuízos causados pelas mortes dos motociclistas 

teriam atingindo o valor de duzentos e noventa e três milhões seiscentos mil 

quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos (R$ 293.600.424,92).  

Alguns dos municípios piauienses exibem situações críticas, contribuindo 

fortemente para a gama de problemas individuais, sociais e financeiros disparados pelo 

evento morte em acidentes de trânsito. A Tabela 40 lista os números e as taxas dos 

quatro (4) municípios do Piauí, acima de trinta mil (30.000) habitantes, mais violentos 

pelo critério taxa de mortalidade para os motociclistas em 2010. 

Tabela 40: As quatro (4) cidades mais violentas do Piauí para a taxa de óbitos de motociclistas em 

2010. 

CIDADES MAIS VIOLENTAS DO PIAUÍ 2011 

Cidade Número de 

habitantes  

Número de óbitos 

de motociclistas  

Taxa 

Picos 73.414 30 40,4 

Teresina 814.213 251 30,9 

Oeiras 35.640 9 26,2 

Floriano 57.690 13 21,9 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Essas quatro (4) cidades teriam, só para os óbitos de motociclistas, um custo de 

cento e trinta e dois milhões quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco 

reais e cinquenta e seis centavos (R$ 132.579.625,56). Todas as cidades presentes na 
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tabela exibem as taxas com valores bem acima do número mínimo considerado 

epidêmico. Picos, a cidade com a situação mais crítica, apresenta taxa mais de quatro 

vezes superiores à mínima epidêmica, retratando também uma face do agravamento da 

situação: a interiorização do fenômeno. Essa interiorização apresenta traços comuns, e 

específicos quando comparados com os acidentes ocorridos nos grandes centros 

urbanos. Para a investigação desses traços, na tentativa de entender como eles 

contribuem para o evento acidentes de moto, passamos agora ao estudo dos ocorridos 

no nosso lócus de trabalho, a cidade de Picos, iniciando com uma breve apresentação da 

cidade e posterior, descrição de algumas características do seu trânsito. 
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“Minha vida é andar por esse país, pra ver se um 

dia descanso feliz (...)” 

(Luiz Gonzaga) 

CAPÍTULO III: LÓCUS DA PESQUISA, PICOS-PI E A DESCRIÇÃO DO 

TRÂNSITO PICOENSE 

A cidade de Picos no Piauí, também conhecida como Capital do Mel ou ainda 

Cidade Modelo, fica situada a aproximadamente trezentos e dez quilômetros (310 km) 

da capital piauiense, Teresina. Picos-PI é o foco da análise empírica, ou seja, o local 

onde será aprofundado o estudo sobre os acidentes com motos por meio da coleta de 

dados empíricos. A coleta desses dados contou com a aplicação de uma pesquisa de 

vitimização, coleta e interpretação de informações do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU – de informações sobre pacientes do Hospital Regional do 

município, além de entrevistas com familiares de vítimas fatais, acompanhamento de 

atendimentos a acidentes e observação do comportamento do trânsito local. 

Inicialmente, para uma melhor “localização” algumas informações geográficas e 

históricas são relevantes para uma melhor compreensão do ambiente pesquisado. 

3.1 Informações Geográficas de Picos-PI 

A cidade de Picos está localizada no Centro-Sul do Piauí, ocupando, segundo o 

IBGE44, uma área de quinhentos e setenta e sete quilômetros quadrados (577.304 Km²). 

Sua população, em 2016, era de setenta e seis mil setecentos e quarenta e nove (76.749) 

habitantes. É a terceira (3ª) cidade do estado em termos populacionais e, em 2010, 

apresentava um Índice de Desenvolvimento Humano de zero vírgula seiscentos e 

noventa e oito (0,698)45.  Picos-PI faz parte do Vale do Rio Guaribas, que é composto 

por trinta e nove (39) municípios os quais somados apresentam uma população de 

trezentos e quarenta e cinco mil cento e catorze (345.144) habitantes, o que equivale a 

mais de dez por cento (10%) da população piauiense segundo Lima (2016). Por sua 

posição geográfica, tamanho, comércio e serviços, Picos-PI é uma das mais importantes 

cidades desse Vale.  

                                                           
44In:<http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?lang=_PT&codmun=220800&search=piaui%7Cpicos

%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-municipio> acesso em Maio de 2017 
45In:<http://www.cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=22&codmun=220800&idtema

=118&codv=v01&search=piaui|picos|sintese-das-informacoes-> Acesso em Maio de 2017 

http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?lang=_PT&codmun=220800&search=piaui%7Cpicos%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-municipio
http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?lang=_PT&codmun=220800&search=piaui%7Cpicos%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-municipio
http://www.cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=22&codmun=220800&idtema=118&codv=v01&search=piaui%7Cpicos%7Csintese-das-informacoes-
http://www.cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=22&codmun=220800&idtema=118&codv=v01&search=piaui%7Cpicos%7Csintese-das-informacoes-
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Picos faz fronteiriça com os seguintes municípios: Santana do Piauí, Sussuapara, 

Geminiano, Aroeiras do Itaim, Paquetá, Dom Expedito Lopes e Ipiranga. Atualmente, a 

“Cidade Modelo” constitui-se como o segundo maior entroncamento rodoviário 

nordestino, segundo Luz (2014) sendo superada apenas por Feira de Santana-BA. A 

cidade é atravessada pela BR 316 (Rodovia Transamazônica), sendo no território 

picoense o acesso mais próximo da interligação dessa Rodovia com a BR 020 e a BR 

407, gerando um entroncamento importante, facilitando a interligação comercial da 

região e do estado com o Maranhão, Pará, Pernambuco, Ceará, Bahia e Amazonas, além 

de ser a ligação mais próxima no Piauí para mais de quarenta (40) cidades. A figura 

abaixo demonstra a localização de Picos no Brasil e no Piauí. 

Figura 01: Localização do município de Picos no Piauí. 

 

Fonte: http://picosnews.blogspot.com.br/20081201archive.html. Acesso em março de 2017. 

A localização geográfica de Picos lhe trouxe vantagens comerciais que se fazem 

sentir na estrutura econômica do estado. A região fiscal de Picos ultrapassa em 

arrecadação a soma do que é arrecadado entre Parnaíba, a segunda (2ª) maior cidade do 

estado, e Campo Maior. O PIB de Picos só é menor do que o da capital, Teresina, como 

demonstra em seus estudos Ribeiro (2014). Esses valores e importância são refletidos 

também nos veículos que circulam na cidade e, obviamente, no trânsito. Já em 2003, o 

http://picosnews.blogspot.com.br/20081201archive.html
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município exibia uma das maiores frotas veiculares per capita do país: cerca de vinte e 

sete mil (27.000) veículos regularizados estavam registrados com placa de Picos, o que 

implicaria numa média de aproximadamente um automóvel para cada três (3) pessoas 

(FONTES; MOURA; SOUSA, SD). A título de curiosidade poder-se-ia dizer que a 

população picoense cabe toda dentro de seus carros, com certa folga. 

Essa liderança regional sucedeu um crescimento lento e gradual em processo 

durante um longo período. Só a partir da década de 1960 que ocorreu na cidade um 

crescimento mais acentuado, evoluindo até chegar a apresentar os valores fiscais, 

populacionais de comércio e frota veicular que se observa hoje na cidade. Essa 

aceleração modificou a estrutura urbana da cidade, dando uma guinada no seu desenho 

histórico, até então, muito associado ao aspecto rural. 

3.2 Um breve histórico de Picos-PI 

A localidade onde hoje se encontra a mancha urbana de Picos pertenceu ao 

território do município de Oeiras, porém a ocupação da localidade onde futuramente 

localizaria a “Capital do Mel” estava ligada diretamente a outra cidade, Bocaina, e à 

família Borges Marinho, que se fixara na localidade, por volta de 1740, a qual viria a 

tornar-se a cidade de Bocaina. Aproximadamente catorze (14) anos após, provavelmente 

em 1754, os Borges Marinho teriam se expandido a partir dessa localidade, chegando a 

ocupar terras próximas ao território onde futuramente Picos se desenvolveria. 

A expansão desse núcleo familiar para as paragens que se tornariam a futura Picos 

segue o caminho “natural” das ocupações das terras sertanejas nordestinas, em um 

período em que os povoados eram raros no sertão piauiense. Desse modo, a expansão, 

pelos Borges Marinho facilitou e fomentou povoações próximas, que condensariam no 

futuro e formariam o núcleo da atual cidade picoense. 

Segundo Duarte (1995), a cidade dos picoenses teve seu início na fazenda Retiro 

do Curralinho, da família Borges Leal, às margens do Rio Guaribas. Essa família teria 

origem na família Borges Marinho, uma vez que o dono da Fazenda Retiro do 

Curralinho, Félix Borges Leal, era filho de Francisco Borges Leal Marinho, 

estabelecido este na região de Bocaina e criador da primeira fazenda do entorno da 

região de Inhuma. 
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O patriarca português Félix Borges Leal teria se instalado nessa região após sair 

da Bahia, em meados do século XVIII, estabelecendo-se em uma região em meio ao 

sertão nordestino com bastante água, o Vale do Rio Guaribas, rio que já foi chamado de 

“o pai de Picos”. As condições ecológicas do vale sustentaram a base econômica da 

cidade em suas fundações, pois garantiram tranquilamente a existência da agricultura e 

pecuária. Dessa forma, Félix Borges Leal constituiu a fazenda que daria origem ao 

germe da povoação do território de Picos. 

O povoado de Picos tem seu marco histórico inicial com a construção da capela 

dedicada a São José, em 1830. Essa capela foi erguida por um dos descendentes de 

Félix Borges Leal, o senhor Roberto Borges Leal. Ao redor dessa capela, foram 

agrupando casas que deram origem ao povoado, vila e, depois, à cidade de Picos 

(ALBANO; SILVA, 2011).  

Dando continuidade à forte tradição católica do local, em 1871, foi construída 

uma igreja que foi posteriormente demolida para dar lugar à atual matriz de Picos, uma 

das sete maravilhas do Piauí. A construção da primeira igreja de Picos vincula-se a 

devoção a Nossa Senhora dos Remédios, o marco de sua construção retoma os idos de 

1847. A primeira imagem dessa santa foi trazida da Bahia, por um escravo, que fez a 

viagem a pé, e que em troca deste serviço ganharia sua alforria. 

Figura 02: Da esquerda para direita: Fachada da primeira igreja matriz de Picos antes da demolição 

e fachada da atual matriz. 

 

Fonte: DUARTE, Renato. Verdes anos cinquenta. 

Picos “percorrerá” sessenta (60) anos da construção da capela de São José até ser 

decretada cidade, período relativamente curto, porém muito se passou entre a fundação 

da fazenda Curralinho a construção da capela. Seu povoamento aconteceu aos poucos, 
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com a vinda de tropeiros ou cavalarianos que chegavam à região conduzindo suas 

boiadas. Como é muito comum nos sertões nordestinos, a pecuária foi fundamental para 

o surgimento e a manutenção do povoado originário de Picos. Após instalada a fazenda 

Curralinho, a região passou a atrair compradores de cavalos das províncias de 

Pernambuco e da Bahia. Esse fenômeno atraía, por sua vez, mais pessoas, que foram se 

apossando dos baixões, como afirma Costa (1974) e, depois, das margens do Rio 

Guaribas. Essa atração, somada à localização geográfica de Picos-PI e sua condição de 

vale com rio perene, proporcionando pastagem para os animais e água para a 

agricultura, fazendo com que muitos compradores de cavalos e viajantes começassem a 

utilizar a região como ponto de passagem, pouso e local de comércio. Desse modo, 

lentamente, a localidade foi se transformando em uma povoação esparsa, contudo, 

figurando como importante entreposto da região. Após um lento processo de 

povoamento, Picos foi erigida Vila em 1855 e segundo Varão (2007), em 1890, passou 

à categoria de cidade, por Resolução assinada pelo Barão de Uruçuí, o senhor João da 

Cruz e Santos, que era o chefe do Governo Estadual do Piauí na ocasião. No dia 12 de 

dezembro de 1890, Picos foi desmembrada da jurisdição de Jaicós e se transformou em 

cidade. O nome “Picos” estaria ligado, segundo Duarte (1995), aos diversos morros, 

com seus cumes em forma de picos, que determinam o limite direito do Vale do 

Guaribas. Portanto, Picos, igualmente a muitas cidades do Nordeste, teria nascido da 

combinação fazenda, curral e capela, defende Sousa (2005). Na Figura 03, podem-se ver 

ao fundo os morros que deram nome a cidade de Picos. 

Figura 03: Picos na década de 1950 e, ao fundo, os morros que inspiraram o nome da cidade. 

 

Fonte: Acervo da Memória Picoense46. 

                                                           
46In:<https://www.facebook.com/AcervoEMemoriaPicoense/photos/a.494313797269542.123366.489716

304395958/523842767649978/?type=3&theater>Acesso em Maio de 2017. 

https://www.facebook.com/AcervoEMemoriaPicoense/photos/a.494313797269542.123366.489716304395958/523842767649978/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AcervoEMemoriaPicoense/photos/a.494313797269542.123366.489716304395958/523842767649978/?type=3&theater
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Já cidade, o provincianismo rural dava o tom pacato ao lugar. Já avançado o 

transcorrer do século XX, Picos exibia, entre as décadas de 1940 e 1950, segundo 

Duarte (1995), a pacatez e o aspecto provinciano de um aglomerado urbano ainda quase 

que rural. O autor descreveu Picos com suas casas pequenas e modestas, muitas com 

seus jardins na frente da casa e com árvores frutíferas no quintal, onde também criavam 

galinhas, porcos e outros animais. Os animais também eram a principal forma de 

locomoção, de passeios e transporte de carga do lugar. A Figura 04 exibe uma 

aglomeração desses animais de transporte próximo a matriz de Picos em dia de feira. 

Figura 04: Animais usados como transporte, em meados do século XX, em Picos-PI. 

 

Fonte: Museu Ozildo Albano, Picos-PI. 

Duarte (1995) desenha Picos nessa fase de transição, nas décadas de 1940 e 1950, 

como um pequeno núcleo urbano, harmoniosamente interligado ao meio rural e com a 

vocação comercial delineando-se economicamente como importante devido a suas 

características geográficas privilegiadas e tradição comercial consolidada.47 Essa 

vocação comercial picoense fez surgir na cidade uma feira-livre de grande monta, que 

atualmente é a segunda (2ª) maior feira-livre do Nordeste, perdendo em tamanho apenas 

para a feira de Caruaru-PE.  

A feira de Picos teria originado com a chegada dos primeiros habitantes, 

crescendo impulsionada pelo constante movimento e, aproveitando o aspecto de sempre 

haver viajantes, transformou-se, segundo Duarte (2002), em um fator de propulsão do 

crescimento da cidade. Atualmente, a feira funciona diariamente, porém é mais forte 

                                                           
47 Grifo nosso. 
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tradicionalmente aos sábados, chegando a aumentar consideravelmente o fluxo do 

trânsito na cidade. Na figura 05, podemos visualizar a feira-livre de Picos por volta de 

1940. 

Figura 05: Feira-livre de Picos em 1940. 

 

Fonte: VARÃO, Maria Goreth de Sousa, Picos: Histórias que as famílias contam. EDUFPI, 2007. 

A cidade enfrentou dois eventos marcantes em seu percurso histórico no tocante a 

eventos naturais, duas enchentes bastante destrutivas: a primeira em 1960 e a segunda 

treze (13) anos depois, em 1973. As duas enchentes deixaram marcas físicas e no 

imaginário picoense, sendo contadas em seus aspectos trágicos até hoje. Segundo Leal 

(2014), Picos foi a cidade piauiense mais atingida pelas enchentes de 1960, perdendo 

cerca de cinquenta por cento (50%) de suas residências e desabrigando 

aproximadamente cinco mil (5.000) pessoas, o que equivalia a metade da população 

picoense. A ponte foi destruída e um morador conhecido como Mestre Abrão Conrado, 

que possuía mais de cem (100) casas de aluguel, teria perdido todas elas na enchente, 

houvera também morte de pessoas e animais. Como é comum, há um despreparo urbano 

para esse tipo de evento climático que ocorre de forma cíclica, e entre esse intervalo as 

pessoas ocupam as margens dos rios, preparando desta forma eventos calamitosos. A 

proximidade das casas com o leito do rio era visível, já sendo também registrada em 

trabalhos: 

Ao tratarmos das enchentes ocorridas na cidade de Picos–PI, foi 

possível perceber que a cidade passou por um processo de expansão 

urbana, em período anterior às enchentes. Várias residências foram 

construídas, muitas delas em áreas impróprias, próximas do Rio 

Guaribas. (LEAL, p. 11, 2014) 
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A enchente de 1973 também foi calamitosa, porém há registro apenas de perdas 

materiais. As Figuras 06, 07 e 08 mostram momentos diferentes relacionados às 

enchentes em Picos. 

Figura 06: Picos ainda pequena, crescendo muito próxima às margens do Rio Guaribas. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Picos. In: LEAL, Joseano de Moura. O impacto das 

enchentes de 1960 e 1973 na cidade de Picos-PI, a partir da memória dos atingidos. Piauí: UFPI. 

2014. 

Figura 07: Picos tomada pelas águas da enchente de 1960.

 

Fonte: Museu Ozildo Albano. In: : LEAL, Joseano de Moura. O impacto das enchentes de 1960 e 

1973 na cidade de Picos-PI, a partir da memória dos atingidos. Piauí: UFPI. 2014. 
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Figura 08: Destruição causada pela enchente de 1960 em Picos-PI. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Picos. In: LEAL, Joseano de Moura. O impacto das 

enchentes de 1960 e 1973 na cidade de Picos-PI, a partir da memória dos atingidos. Piauí: UFPI. 

2014. 

Seis (6) anos após a enchente de 1960, os picoenses já se encontravam 

recuperados. A cidade recebeu, em 1966, o título de “Cidade Modelo”, concedido pelo 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, segundo Luz (2014), o título foi o 

reconhecimento ao crescimento e desenvolvimento agrário alcançado por Picos. 

Na atualidade, Picos encontra-se mais preparada para evitar os prejuízos de 

enchentes. Houve a construção de uma Barragem em Bocaina, que dificulta a “tomada” 

da água pelo rio de maneira repentina. Também foi construído um braço artificial no 

Guaribas para escoar boa parte da água que poderia invadir a cidade em casos de cheias 

fortes, porém a ocupação e desmatamento das margens do rio ainda persistem, e 

ressaltamos que a estrutura não foi testada ainda mediante uma grande cheia. 

Destacamos também que a modernidade, além de trazer crescimento e benfeitorias para 

a cidade, trouxe consigo o fim do Rio Guaribas, que se encontra em sua grande parte 

assoreado, muito poluído e totalmente seco. 

Além da mudança da cultura agrícola para a de serviço, que tangenciou o 

desenvolvimento da cidade, outro marco “desenvolvimentista” ocorreu em 1971, com a 

chegada do Terceiro Batalhão de Engenharia e Construção denominado Visconde de 

Parnaíba, popularmente conhecido como terceiro BEC (3º BEC). Deslocado de Natal no 

Rio Grande do Norte, com a missão de asfaltar as Rodovias 316, 020 e 407, resultando 
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segundo Sousa (2011), por colocar Picos definitivamente, na posição de segundo (2º) 

maior entroncamento rodoviário nordestino. 

Na década de 1970, houve também, como sinal de desenvolvimento, a instalação 

do Campus da Universidade Federal do Piauí no município, a chegada da indústria 

têxtil, através da conhecida Indústria Coelho, e a construção do Hospital Regional 

Justino Luz, que fez Picos desenvolver-se como polo importante de serviços no interior 

sertanejo piauiense. Na atualidade, Picos é conhecida como “Capital do Mel” por 

manter em seu entorno uma boa produção apícola, inclusive para exportação. Como 

indica Santos (2014), o termo “Capital do Mel” foi criado pela Revista Globo Rural em 

reportagem datada de 1994.  

A cidade também apresenta um caráter universitário, por meio de algumas 

instituições de ensino a nível superior e tecnológico presentes no município. Estão 

presentes em Picos-PI a Universidade Federal do Piauí (UFPI), o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), a Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), Instituto de Educação Superior (IESRSA), ainda se fazem presentes o Instituto 

Superior de Educação Antonino Freire (ISEAF), Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e algumas 

instituições de ensino particulares de Ensino Superior e Médio. 

Toda essa estrutura educacional e outros seguimentos vinculados aos serviços que 

Picos oferece, aliados ao tamanho da população e atração de pessoas para fazer uso 

desses serviços, somados também ao entroncamento rodoviário, conferem ao município 

um trânsito significativo, que é descrito na próxima seção. 

3.3. Trânsito picoense 

Varão (2007) informa-nos que o primeiro automóvel a rodar pelas ruas de Picos 

pertenceu ao senhor José Raimundo, e que teria se transformado em atração para a 

comunidade. As pessoas deslocavam-se para apreciar a novidade que chegou a Picos em 

1922. No ano de 1925, segundo o mesmo autor, o coronel Francisco de Sousa Santos 

tornou-se o proprietário do primeiro veículo comprado por um morador de Picos.  

Passados quase cem (100) anos das andanças do primeiro automóvel em Picos, a 

situação é, obviamente, bem diferente. Nos cálculos do presente estudo, trafegam em 

Picos diariamente, apenas no trecho observado para a pesquisa, trinta e cinco mil 
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trezentos e oitenta e quatro (35.384) veículos durante os dias “da semana” [segunda a 

sexta] e vinte dois mil e oitocentos (22.800) durante os dias do “final de semana” 

[sábado e domingo]. 

Para determinar o comportamento e os quantitativos dos veículos no fluxo do 

trânsito apresentados acima, foram feitas várias observações em momentos diferentes, 

nomeados nesta pesquisa como intervalos de tempo, e identificados como “i”, os quais 

variam de 1 a 8 do seguinte modo: i1, i2, [...], i8. Essas observações iniciais objetivaram 

descrever o comportamento do trânsito da cidade em um espaço de tempo de vinte e 

quatro horas (24 h). Repetiu-se a estrutura observacional para o trânsito em duas 

categorias, as quais foram chamadas de blocos, a saber: bloco Final de Semana e bloco 

Semana. Essa diferenciação foi empregada por entender que entre os blocos haveria 

heterogeneidade significativa de comportamento de fluxo, vinculado ao quantitativo de 

veículos circulando.  

Portanto, a metodologia empregada para entender essa subdivisão, que nada mais 

é que a quantidade de veículos por intervalo de tempo trafegando em um espaço 

observacional ficou assim determinada: o primeiro bloco compreendido como o fluxo 

no trânsito em um dia de Semana, e o outro bloco como o fluxo no trânsito em um 

dia de Final Semana. Com as observações por intervalos, intentava-se determinar o 

comportamento desse fluxo, com base na quantidade de veículos por intervalo de tempo 

nos dois blocos. 

Para coletar os dados e determinar os padrões de comportamento do fluxo do 

trânsito em Picos, foi criado um modelo matemático para ser alimentado com as 

quantidades de veículos observados em cada intervalo de tempo determinado. A 

construção dos intervalos (i) a serem observados foi realizada com o auxílio de várias 

consultas a agentes de trânsito, populares e motoristas, para tentar determinar os espaços 

temporais em que o fluxo de veículos tendia a ser mais homogêneo em Picos. Desse 

modo, com os horários com mais frequência em termos de homogeneidade do fluxo, ou 

seja, com pouca variação na presença de veículos, determinaram-se os intervalos a 

serem criados para a observação. As intercessões das opiniões, que foram muito 

parecidas, produziram oito (8) intervalos, por isso numerados de i1 a i8. Como o critério 

principal para determinar tais intervalos foi a homogeneidade no fluxo, produziu-se 

intervalos de tempo com tamanhos diferentes, tendo duração de duas (2), três (3) e 
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quatro (4) horas. Para termo de comparação, os intervalos foram os mesmos para o 

bloco Final de Semana e para o bloco Semana. Os intervalos, seus respectivos horários 

e duração estão descritos na Tabela 4148. 

Tabela 41: Intervalo de tempo para os blocos Semana e Final de Semana. 

ESTRUTURAS DE INTERVALO DE TEMPO 

INTERVALO HORÁRIO DURAÇÃO 

i1  00h às 04h  4h 

i2   04h às 06h  2h 

i3  06h às 08h  2h 

i4  08h às 11h  3h 

i5  11h às 14h  3h 

i6  14h às 17h  3h 

i7  17h às 20h 3h 

i8  20h às 00h 4h 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em cada intervalo, foi observado um quarto de hora (15 min) como período 

temporal amostral, pois partiu-se do princípio que dentro desse intervalo a variação do 

número de veículos seria pequena, desse modo o período amostral de cada intervalo 

poderia ser escolhido aleatoriamente. Feita a observação e o registro, a quantidade 

média de veículos por intervalo foi determinada através da multiplicação da quantidade 

de veículos observados no período temporal amostral pela quantidade de quinze 

minutos (15 min) existentes nas horas de duração de cada intervalo. Exemplificando: 

durante o intervalo i1 no bloco Semana, foram observados oitenta (80) veículos 

trafegando durante o período amostral. Como esse intervalo conta com quatro horas (4 

h), totaliza-se dentro desse intervalo dezesseis (16) “tempos” de quinze minutos (15 

min), sendo, portanto, o dezesseis (16) um dos fatores da multiplicação e o outro fator a 

                                                           
48 Observa-se que há correspondência do minuto final e inicial de cada horário, por exemplo, 04h00min 

marca o início do intervalo i2 e o final do intervalo i1. Esta correspondência se deu para obedecer aos 

intervalos sugeridos pela maior parte das pessoas questionadas sobre as horas em que haveria 

regularidade no quantitativo de veículo no fluxo do trânsito em Picos.   
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quantidade de veículos registrados, ou seja, oitenta (80), tendo como resultado a 

presença média de mil duzentos e oitenta (1.280) veículos trafegando nesse intervalo. A 

escolha do horário para o registro do período amostral dos blocos ocorreu de modo 

aleatório, com a ressalva de não ser a transição de um intervalo ao outro. 

  O cálculo para o intervalo i1 para o bloco Semana é exemplificado na Tabela 

42. 

Tabela 42: Cálculo de intervalo de tempo. 

EXEMPLO DE CÁLCULO DE VEÍCULOS POR INTERVALO 

Intervalo Veículos observados em 15 min de 

(i) 

Cálculo Total médio 

i1 80 80 x 16 = 1.280 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Desse modo, a fórmula que determina o número médio de veículos no espaço de 

todos os intervalos, ou seja, vinte e quatro horas (24 h) fica assim determinada de 

acordo com a Equação 01. 

N= ∑ 4. ni. hi8
i=1      Equação 01 

Onde: 

N = veículos por bloco observado;  

∑ =8
i=1  somatório do número de veículos observados por intervalo; 

ni = número de veículos no período temporal amostral; 

hi = número de horas em cada intervalo. 

Após construir o modelo matemático para determinar o comportamento do 

quantitativo veicular do fluxo no trânsito picoense, o próximo passo metodológico foi 

escolher um local para observação e coleta dos dados. A escolha foi feita pelo fator de 

menor possibilidade de “perda” de veículos na contagem, que chamamos de fator de 

perda, essa perda era caracterizada pela possibilidade do veículo após entrar no espaço 

amostral convergir em algum local antes do ponto de observação e não ser 

contabilizado.  



139 
 

Picos é constituída por um eixo principal composto pela BR 316 convergindo na 

Transamazônica, a qual na altura da parte urbana do município atravessa a cidade de 

ponta a ponta. Esse eixo contém três (3) rotatórias que podem redirecionar, para vários 

sentidos, os veículos que percorrem parte desse trecho. Tendo como referência o sentido 

Picos/Teresina, tem-se respectivamente: a rotatória localizada no bairro Junco, 

popularmente conhecida como “Balão do Junco”, a qual pode direcionar os veículos que 

circulam pela BR 316 para as regiões sul e sudoeste do Piauí através da BR 407, bem 

como servir de conector dessas regiões com a BR 316. Posteriormente, há a rotatória 

que dá acesso ao centro da cidade, conhecida em Picos como “Balão do Centro”, 

localizada próximo à única passarela existente na cidade, essa rotatória pode 

redirecionar os veículos que circulam pela BR 316 para o centro da cidade ou para a 

Rodovia Estadual PI 238, dando acesso às cidades que ficam a nordeste de Picos. A 

última rotatória, no final do núcleo urbano, pode redirecionar os veículos também para o 

centro da cidade pela Avenida Severo Eulálio ou para a rodovia estadual PI 379, que dá 

acesso aos munícipios que ficam a noroeste de Picos, como Aroeiras do Itaim e Paquetá. 

Para resolver o problema de qual local seria escolhido para ponto de observação, 

construiu-se a seguinte metodologia: um trecho da BR 316, que notoriamente é a 

“artéria” principal do trânsito de Picos, foi escolhido como ponto inicial e ponto final de 

fluxo de um veículo hipotético. A determinação desse trecho ocorreu por meio de 

indagação a um morador antigo e respeitado na região, que mora às margens da BR 

citada há mais de trinta (30) anos, e que realizou durante a sua vida constantes viagens 

saindo e retornando constantemente a Picos, o Senhor Antônio Vieira. A pergunta feita 

ao Sr. Antônio foi: “Onde teria Picos seu início e seu fim, tendo como referência a 

Rodovia Federal 316 para quem está chegando ou saindo da cidade?”. A resposta 

remeteu primeiro a um conjunto de postos de combustível e a um posto fiscal próximo a 

uma churrascaria de nome Churrascaria do Irmão, localizada no bairro Morrinhos, esse 

local foi informado, portanto, como um desses pontos limites. A Comunidade de Fátima 

do Piauí, já a certa distância da zona urbana, foi apontada como outro ponto limite. De 

um ponto ao outro destes pontos, o trecho contabiliza um total de vinte e quatro 

quilômetros e cem metros (24,1 km), atravessa totalmente Picos e é o referencial 

espacial para a observação das possibilidades de um veículo se manter (ou não), 

percorrendo (ou não) todo o trecho na trajetória imaginária criada entre os dois limites 

aqui apresentados e determinados. O ponto no bairro Morrinhos foi considerado como 
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ponto de partida, portanto, Ponto “A”. Os desvios mais prováveis foram nomeados por 

ordem alfabética até a entrada para a Comunidade de Fátima do Piauí, chamada de 

Ponto “G”. No sentido contrário, ou seja, do Ponto “G” ao Ponto “A”, foram 

considerados os mesmos desvios.   

Seguindo na estrutura de determinação quantitativa do fluxo do trânsito picoense, 

passou-se a mensurar a possibilidade do veículo se manter ou não na trajetória. Após a 

escolha hipotética de alguns pontos para a observação, foram desenhadas as principais 

possibilidades de desvios de percurso e escolhido hipoteticamente o melhor ponto para 

observação. São indicadas na Figura 09 as principais possibilidades as quais o veículo, 

na trajetória imaginária, poderia seguir ao adentrar no sentido “A” ao “G”.  Portanto, 

desse modo tínhamos o modelo matemático e o espaço amostral para a descrição 

matemática das características do trânsito picoense, tão importante para a formação das 

características urbanas da cidade. 

Segundo Mendonça; Leitão (2008) existe uma miríade de fatores que podem 

tornar os grupos humanos suscetíveis a impactos de diversos riscos variados presentes 

nos espaços urbanos. Identificamos o trânsito como um dos fatores potenciais para a 

ocorrência desses impactos, bem como seu entender, como vertente que facilita o 

enfrentamento destas ocorrências quando se tornam negativas por meio de ações 

coordenadas para minimizar ou por fim a alguns dos impactos gerados como custos 

causados por acidentes, poluição, congestionamentos, resgate de vítimas, atrasos, stress, 

violência, bem como outros fatores mais difíceis de captar, como, por exemplo, 

desordem de stress pós-traumático ao testemunhar um acidente, custo por atraso devido 

no trabalho causado pelo trânsito. 

 Seguindo na estrutura de determinação quantitativa do fluxo do trânsito picoense, 

passou-se a mensurar a possibilidade do veículo se manter ou não na trajetória 

hipotética construída. O intervalo espacial escolhido também serviu de referência para a 

coleta de dados para outras variáveis que apareceram posteriormente na pesquisa.  Após 

a escolha hipotética de alguns pontos para a observação, foram testadas possibilidades 

de esse veículo ser ou não contabilizado na observação. Desse modo, um esboço bem 

simples das possibilidades de um veículo se manter ou não na trajetória imaginada no 

sentido Picos/Teresina ou Morrinhos/Fátima foi construído e analisado para a escolha 

do ponto de observação. Após muitas possibilidades de convergências, entradas e saídas 
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pela BR 316 e possibilidades de tomadas de ruas alternativas referente ao fluxo 

doméstico – de quem não está de passagem pela cidade - do trânsito de Picos 

identificamos o Ponto “C” embaixo da passarela, próxima ao “Balão do Centro” como 

ponto possível de menor perda, e, portanto, como ponto de observação49. A Figura 09 

indica as possibilidades de sentidos que o veículo na trajetória imaginária poderia 

seguir. 

Figura 09: Esboço da possibilidade de manutenção de veículo na BR 316. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor50 em 2016. 

Escolhido o ponto de observação, passou-se a coleta amostral e a contabilização 

média dos carros por intervalo “i” para, desse modo, descrever o fluxo no trânsito de 

Picos, os dados obtidos para os dois blocos foram tabelados e analisados. 

A análise referente ao comportamento do fluxo no trânsito no bloco Semana 

apontou um comportamento variante entre os intervalos, condizente com fatores sociais 

que interferem no comportamento do trânsito como: ida ao trabalho, saída e entrada de 

                                                           
49 Elaboramos um trabalho posterior contabilizando o fator de perda do Ponto “C” e observamos que esse 

fator de perda é negativo, ocorrendo na verdade um ganho nos números de veículos quando 

contabilizamos os carros que entraram na trajetória no Ponto “B” e os que passaram pelo Ponto “C”. Já 

estamos com os resultados e o trabalho será publicado em 2018. 
50 A Figura 09 é meramente representativa, não segue uma relação de proporcionalidade em relação às 

vias. 
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alunos nas instituições educacionais (i3), saída e retorno de trabalhadores para o almoço 

(i5), retorno dos trabalhadores para casa no fim da tarde e deslocamento de alunos para 

as instituições de ensino superior e cursinhos que funcionam à noite (i7).    A Tabela 43, 

referente ao bloco Semana, apresentou os seguintes dados e resultados. 

Tabela 43: Bloco Semana, e os intervalos, tipo de veículos, quantidade de veículos observados em 

quinze minutos (15 min) por intervalo e média de veículos por intervalo em vinte e quatro horas (24 h). 

 NÚMERO DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM 15 MINUTOS POR INTERVALO (I) NO 

BLOCO SEMANA 

Intervalos Nº de 

motos 

Nº de 

carros 

Nº de 

caminhões 

Nº de 

ônibus 

Quantidade de 

veículos 

observado em 15 

min de i 

Média de 

veículos 

por i 

i1   = 00h às 04h = 

4h 

30 45 4 1 80 1.280 

i2   = 04h às 06h = 

2h 

58 44 23 3 128 1.024 

i3   = 06h às 08h = 

2h 

272 216 52 9 549 4.392 

i4   = 08h às 11h = 

3h 

182 232 51 6 471 5.652 

i5   = 11h às 14h = 

3h 

230 246 25 5 506 6.072 

i6   = 14h às 17h = 

3h 

195 212 49 2 458 5.496 

i7   = 17h às 20h = 

3h 

302 277 32 6 617 7.404 

i8   = 20h às 00h = 

4h 

106 126 20 2 254 4.064 

Totais em 24 horas 1.375 1.398 256 34 3.063 35.384 

Fonte: Elaborada pelo autor51. 

A observação in lócus mostra a influência no fluxo da chegada, ainda pela manhã, 

de transportes de diversas localidades e cidades vizinhas em busca dos serviços diversos 

                                                           
51 Para questão de cálculos incluímos o minuto final e inicial dos intervalos próximos nos dois intervalos, 

assim, por exemplo, o minuto zero das quatro horas (4h) está presente no intervalo i1 e i2, evitamos 

apenas a contagem dos veículos fora desses minutos de ligação entre os intervalos. 
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oferecidos em Picos, muitos micro-ônibus com os nomes de suas cidades, “carros de 

lotação” indentificando às vezes a cidade de origem e às vezes o proprietário, bem como 

ainda os veículos conhecidos como paus-de-arara podem ser visto em profusão em uma 

manhã picoense, esses são somados ao quantitativo de caminhões que estão de 

passagem pela cidade, nos horários cobertos pelo intervalo (i4).  O Gráfico 25 facilita a 

visualização dessas características. 

Gráfico 25: Quantitativo médio de veículos por intervalo no bloco Semana. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De modo geral, o fluxo no trânsito em Picos, no bloco Semana pode ser descrito 

como crescente ao longo do dia e com forte elevação entre os intervalos i2 ao i7, com 

pequeno declínio entre o i5 e o i6, sendo o trânsito picoense decrescente entre os 

intervalos i7 a i2. 

Mesmo aos finais de semana, o fluxo no trânsito em Picos mantém sempre mais 

de mil (1.000) carros, por intervalo, trafegando no trecho escolhido para a observação. 

Durante o intervalo i3, há uma elevação subida da intensidade do tráfego, que atingi o 

pico no intervalo i4, e diminuindo a intensidade gradativamente até se estabilizar no i7. 

Essa elevação súbita é explicada através da observação do final de semana ter sido 

efetuada no dia de sábado, quando ocorre tradicionalmente uma intensa convergência de 

pessoas de municípios e comunidades vizinhas a Picos para a feira da cidade, pois os 

veículos que trazem essas pessoas chegam à cidade, na maior parte, pela manhã. Muitos 

moradores de Picos também frequentam tradicionalmente a feira aos sábados, 

preferencialmente também pela manhã. O retorno desse pessoal, em horários 

diferenciados, dará o tom lento e gradual do declínio ao tráfego da cidade aos finais de 
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semanas, principalmente aos sábados. A Tabela 44 agrupa os valores que permitem 

descrever o trânsito em Picos para o bloco Final de Semana. 

Tabela 44: Bloco Final de Semana e os intervalos, tipo de veículos, quantidade de veículos 

observados em quinze minutos (15 min) por intervalo e média de veículos por intervalo em vinte e quatro 

horas (24 h). 

 NÚMERO DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM 15 MINUTOS POR INTERVALO (I) NO 

BLOCO FINAL DE SEMANA 

Intervalos Nº de 

moto

s 

Nº de 

carros 

Nº de 

caminhõe

s 

Nº de 

ônibus 

Quantidade de 

veículos 

observados em 

15 min de i 

Média de 

veículos 

por i 

i1   = 00h às 04h = 

4h 
23 49 9 3 

84 

1.344 

i2   = 04h às 06h = 

2h 
55 41 21 1 

118 

944 

i3   = 06h às 08h = 

2h 
81 60 27 3 

171 

1.368 

i4   = 08h às 11h = 

3h 
223 232 48 7 

510 

6.120 

i5   = 11h às 14h = 

3h 
151 202 24 7 

384 

4.608 

i6   = 14h às 17h = 

3h 
117 162 28 4 

311 

3.732 

i7   = 17h às 20h = 

3h 
59 122 14 2 

197 

2.364 

i8   = 20h às 00h = 

4h 
48 87 9 1 

145 

2.320 

Totais em 24 horas 757 955 180 28 1920 22.800 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O desenvolvimento do fluxo no trânsito no final de semana, com base na Tabela 

44, está descrito no Gráfico 26. 

Gráfico 26: Quantitativo médio de veículos por intervalo no bloco Final Semana. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O gráfico acima, portanto, descreve o comportamento do fluxo do trânsito 

picoense, com base nos intervalos que foram construídos. Para uma análise mais exata, 

é necessário determinar o quantitativo veicular do fluxo no trânsito por hora dentro de 

cada intervalo para os dois blocos, pois a mudança de comportamento do fluxo de um 

intervalo a outro, hipoteticamente, ocorre após elevação ou diminuição desse fluxo, 

dentro dos horários abarcados internamente por cada intervalo. A Tabela 45 traz a 

média de veículos por hora, dentro de cada um desses intervalos. 

Tabela 45: Número médio de veículos por hora dentro dos intervalos para os dois blocos. 

BLOCO SEMANA BLOCO FINAL DE SEMANA 

Intervalos Veículos por 

hora 

Veículos por 

hora 

Intervalos 

i1   = 00h às 04h = 4h 230 336 i1   =  00h às 04h = 4h 

i2   =  04h às 06h = 2h 312 472 i2   =  04h às  06h = 2h 

i3   =  06h às 08h = 2h 2.196 684  i3  =  06h às  08h = 2h 

i4   =  08h às 11h = 3h 1.884 2.040   i4   = 08h às 11h = 3h 

i5   = 11h às 14h = 3h 2.024 1.536   i5   = 11h às 14h = 3h 
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i6   = 14h às 17h = 3h 1.832 1.244    i6   = 14h às 17h= 3h 

i7   = 17h às 20h = 3h 2.468 788   i7   = 17h às 20h = 3h 

i8   = 20h às 00h = 4h 1.016 580   i8   = 20h às 00h = 4h 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A divisão do fluxo por hora dentro dos intervalos e dos bocos mostram reações 

mais sensíveis do trânsito conforme as demandas sociais. Por exemplo, pode-se 

observar, pela média diária, a feira da cidade influenciando no comportamento do 

trânsito nos finais de semana superando, inclusive, o fluxo do bloco Semana para o 

intervalo i4 (das 08h às 11h). Depois desse intervalo, durante o final de semana, o fluxo 

é reduzido gradativamente até o i6. Percebe-se também o número levemente superior de 

veículos por hora nos intervalos i1(das 00h às 04h) nos finais de semana, quando 

comparado com o mesmo intervalo na semana, captando o movimento noturno da 

cidade, que notoriamente é o mais movimentado da região.   

A média por hora, dentro dos intervalos, revela a redução do fluxo entre os 

horários conhecidos como de pico no bloco Semana. Fica clara a redução após o 

intervalo i3 (das 06h às 08h), quando a maior parte dos trabalhadores e alunos já 

chegaram a seu destino. Outra redução ocorre após o horário de almoço e retorno dos 

estudantes matutinos para suas residências e da entrada dos vespertinos nas instituiçoes 

de ensino. Redução essa, captada no intervalo i6. Posteriormente, ocorre o horário de 

maior fluxo no trânsito picoense, o i7 (das 17h às 20h), quando somado ao tráfego, o 

retorno para casa dos estudantes vespertinos e dos trabalhadores, ao deslocamento dos 

estudantes das diversas instituições de ensino superior, que funcionam em Picos, 

majoritariamente, à noite, como também o movimento dos caminhoneiros que estão 

chegando para “pouso” na cidade, dentro desse mesmo intervalo. 

A ascendência do i2 para i3 é explicada pela ida dos trabalhadores aos seus 

postos, pelos estudantes matutinos dirigindo-se a suas instituições de ensino, pelos 

caminhoneiros que pernoitaram em Picos e estão saindo da cidade e da chegada de 

veículos de cidades vizinhas trazendo pessoas em busca de serviços e do comércio 

oferecidos em Picos, o tradicional movimento matutino de uma cidade. Sem essa 

movimentação matutina no final de semana, o trânsito picoense demorará, 

particularmente no sábado, uma hora a mais para iniciar seu rumo para o pico do 
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movimento, uma vez que a feira e o comércio são bem abastecidos, não havendo tanta 

necessidade de madrugar na feira em busca dos melhores produtos.   

No Gráfico 27 temos uma comparação do comportamento do trânsito em Picos, 

nos blocos Semana e Final de Semana. 

Gráfico 27: Média de quantitativo de veículos por hora em cada intervalo no bloco Semana e 

bloco Final de Semana. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/ 2017. 

Essas são as características mais visíveis do trânsito de Picos, esses dados são 

importantes na busca de compreensão da relação fluxo no trânsito e acidentes, horários 

e dias de maior ocorrência dos casos, qual era o motivo que faziam as pessoas estarem 

no trânsito quando ocorreu o acidente, estas comparaçãoes podem ajudar a relacionar a 

ocorrência dos acidentes ao comportamento no trânsito dos acidentados, abrindo 

possibilidades para um entendimento mais amplo do fenômeno. Porém, há outras 

características e consequências que apenas a observação do trânsito, para além de seu 

fluxo e horários, permite o acesso. Uma dessas características é o alto grau de 

vitimização que o trânsito picoense implica para a cidade, e que passamos agora a expor 

alguns aspectos.  
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CAPÍTULO IV: MOMENTO CONSEQUÊNCIAS – VITIMIZAÇÃO COLETIVA 

O entendimento da composição do trânsito e de suas modificações e 

desenvolviento vinculam-se diretamente aos sentidos das distribuições espaciais e dos 

impactos do “tomar” dessas distribuições pelas sociedades onde se vinculam, Rizardo 

(2014) expõe como um dos grandes desafios o planejamento de transportes e trânsito, 

nos países que classifica como “em desenvolvimento” e a viabilização política da 

redistribuição do espaço de “circulação” atrelando deste modo o gerenciar, 

entendimento desse espaço e de suas características aos entes estatais. Corroboramos 

com o pensamento deste autor, e imbuimos ao estado a função de “pensar” e organizar o 

trânsito, devido ao tamanho do fenômeno e de suas complexas características que vão 

muito além do deslocamento de pessoas.  Como exemplo dessas complexas relações 

podemos citar que diversas entidades que se manifestam no trânsito tendo suas funções 

delimitadas também por simbologias, e trazem consequências práticas: 

Dentre os bens posicionais dessa nova economia simbólica nenhum é 

mais distintivo do que a picape cabine dupla (e Hilux, automóvel da 

marca Toyota é, de longe, o mais desejado). É o primeiro veículo 

adquirido quando o prefeito eleito assume a prefeitura. Juízes, 

promotores, policiais, médicos e proprietários rurais mobilizam forças 

e recursos para adquirir esse automóvel. (LOPES JÚNIOR, 2006, p. 

371) 

No caso temos o exemplo de status acionado à posse de um veículo específico, 

causando uma resultante de ganhos simbólicos para o possuidor deste bem, que terá 

como uma das arenas o trânsito, onde exibirá sua conquista. Porém, há resultados mais 

dramáticos vinculados aos veículos e ao trânsito como a forte vitimização de uma 

sociedade. Essa vitimização pode ser apresentada inicialmente por meios estatísticos, o 

que resulta do foco deste capítulo, portanto faz-se necessário apresentar as subdivisões 

criadas para melhor guiar essa pesquisa em seu contato com os dados estatísticos 

iniciais sobre a referida vitimização, objetivando assim uma melhor passagem dos 

dados estatísticos à análise sociológica. 

De modo amplo, a pesquisa teve como vínculo para acessar os acidentes que 

seriam descritos diretamente os seguintes critérios: ter sido registrado em algum dado 

estatístico oficial, compor algum banco de dados verificável, compor o banco de dados 
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da própria pesquisa, ou a possibilidade de verificação do fato por meio de visita ao 

local, contato com os envolvidos nos acidentes, testemunhas ou familiares. 

Foi feita a decomposição do objeto do estudo, com base em suas estruturas que 

implicam em fenômenos coletivos e impactos individuais, resultando esta divisão em 

duas estruturas, as quais optou-se chamar de MOMENTO. Este contém duas variantes 

principais: CAUSAS (do acidente) e COSENQUÊNCIAS (do acidente). Essas duas 

variantes, por sua vez, dividem-se em mais duas: o MOMENTO CAUSAS está ligado 

às subdivisões fluxo no trânsito e comportamento dos pilotos (de motocicletas) e o 

MOMENTO CONSEQUÊNCIAS está ligado à vitimização coletiva e à vitimização 

localizada. O Quadro 02 apresenta a esquematização dessas divisões e subdivisões. 

Quadro 02: Decomposição dos acidentes em Momentos. 

DECOMPOSIÇÃO DOS ACIDENTES 

 MOMENTO   

Subdivisão 01 CAUSAS Fluxo no 

trânsito 

Comportamento dos 

pilotos 

Subdivisão 02 CONSEQUÊNCIAS Vitimização 

coletiva 

Vitimização localizada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A estrutura descrita será acionada metodologicamente para a pesquisa da seguinte 

maneira: A categoria MOMENTO CAUSAS, atrelada à Subdivisão 01 Fluxo no 

trânsito, será analisada estatisticamente através da relação entre acidentes e horários de 

sua ocorrência com a intensidade do fluxo no trânsito medida pelo quantitativo de 

veículos dos blocos Semana e Final de Semana. Além de outras variáveis numéricas 

relacionadas à presença física e ao deslocamento dos veículos em um trecho da BR 316, 

que corta a cidade de Picos. Esse referido trecho foi designado como área amostral para 

observação do comportamento do trânsito picoense e está descrito a frente. Tem-se, 

como uma das bases para a relação acidentes e fluxo, uma medição da intensidade do 

trânsito em Picos realizada pelo presente estudo através da construção de uma 

metodologia para a medição desse fluxo. A base para comparação entre o fluxo e os 
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horários dos acidentes são os registros de atendimentos às vítimas deste tipo de 

acidentes encontrados no SAMU52 de Picos. 

Na categoria MOMENTO CAUSAS, atrelado ainda a Subdivisão 01 agora para o 

comportamento dos pilotos, é onde se encontra uma das partes formadoras do núcleo 

do trabalho. Ela é a categoria que serve como vínculo inicial para a aplicação da 

metodologia criada a qual vincula os acidentes a estrutura social. Nela, observa-se o 

trânsito como ambiente de comportamento para deste modo traçar a análise sociológica 

propriamente, buscando o entendimento da relação matriz cultural e vivências dos 

indivíduos criando ideias de valor que orientam, por hipótese, a maneira de o indivíduo 

guiar uma moto. Essa é também a categoria usada para introduzir as contribuições 

analíticas de Lahire e de Bourdieu para o trabalho. Como verificação empírica dos casos 

descritos com a análise sociológica, foi feita a caracterização dos acidentados internados 

no Hospital Regional Justino Luz.  

A divisão MOMENTO CONSEQUÊNCIA, atrelada a Subdivisão 02 

vitimização coletiva, refere-se à apresentação dos dados e conclusões obtidas mediante 

a aplicação de uma pesquisa concernente a vitimização sobre acidentes de motos e a 

população de Picos, vitimização essa, tema central deste capítulo. 

Por fim tem-se a divisão MOMENTO CONSEQUÊNCIAS, associada a 

Subdivisão 02 vitimização localizada, onde são apresentados os retratos sociológicos 

de alguns dos parentes e das vítimas fatais de acidentes envolvendo motos em Picos. 

Nesse ponto, tenta-se identificar a maneira como ocorreu o acidente, o perfil e as 

características da vítima, além de algumas das consequências para a família como 

traumas psicológicos, custos pecuniários, dor, angústia, tratamentos médicos, entre 

outros problemas acarretados a quem paga o “preço” mais alto, depois da vítima fatal, 

pelo acidente: seus familiares e amigos.  

4.1 Pesquisa de vitimização 

Objetivando o início da produção de números e dados que deixassem mais claro o 

grau do problema analisado em Picos-PI e ao mesmo tempo sustentassem 

matematicamente a análise, foram aplicados, no mês de junho de 2016, questionários 

semiestruturados, para dar suporte a uma pesquisa sobre a vitimização sobre acidentes 

                                                           
52 Serviço Móvel de Atendimento de Urgência. 
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de trânsito, com ênfase nos que envolveram motos, na cidade, pesquisa esta que foi 

denominada de P.V.A.P-201653. Com isso, buscavam-se dados que viessem a produzir 

uma visão mais ampliada relacionada à vitimização coletiva produzida por esses 

acidentes.  

 Para a obtenção do número de pessoas a serem abordadas e, consequentemente, 

de questionários a serem aplicados, utilizaram-se as orientações do autor Antônio 

Carlos Gil (2007), sobre métodos e técnicas de pesquisa social, nas quais se encontra a 

fórmula que expressa o número de questionários e, por consequência, de pessoas que 

devem responder à pesquisa para obter validade matemática dos resultados.  A Equação 

02 apresenta a estrutura matemática para obtenção do quantitativo de questionários: 

n =
σ².p .  q .  N

e² (N−1)+ σ² .  p .  q
 (GIL, 2007, p. 107)   Equação 02 

Onde: 

n = tamanho da amostra;  

σ² = nível de confiança escolhido;  

p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica;  

q = percentagem complementar (100 – q), ou seja, possibilidade do fenômeno 

ocorrer (cinquenta por cento (50%) para sim e cinquenta por cento (50%) para não); 

e² = erro máximo permitido; 

N= população total. 

Optou-se por um erro amostral de seis por cento (6%) e um nível de confiança de 

noventa e cinco por cento (95%). Dessa forma, os valores tabelados ficam assim 

dispostos: 

Tabela 46: Variáveis para o cálculo de questionários a serem aplicados. 

                   σ² 1,96 (95%) 

E 0,06 (6%) 

P 0,5 (50%) 

Q 0,5 (50%) 

N 75.481 (último registro para a população de Picos pelo IBGE) 

N ≅ 266 questionários 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

                                                           
53 P.V.A.P – 2016 – Pesquisa de vitimização sobre acidente de trânsito em Picos aplicada em 2016. 
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Os questionários foram aplicados no mês de junho de 2016, no centro da cidade, 

por uma equipe composta por dez (10) alunos, maiores de idade, do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), sempre sobre e supervisão do 

pesquisador. A equipe foi dividida em dois grupos: um contando com cinco (5) homens 

e outro com cinco (05) mulheres. Essas equipes interpelaram pessoas de seus 

respectivos sexos. Cada grupo contava com cento e trinta e três (133) questionários. Os 

alunos abordaram transeuntes que caminhavam pelo centro da cidade para que, dessa 

forma, houvesse a possibilidade de acessar moradores de diversos bairros do município, 

como também da zona rural.  

Cada questionário é divido em três zonas de entendimentos, as quais chamamos 

de blocos A, B e C. O bloco “A” centra-se no perfil socioeconômico das pessoas que 

foram abordadas para a pesquisa de vitimização. Um dos objetivos desse bloco era 

identificar se existe um perfil, ou perfis, ou grupos sociais mais suscetíveis à ocorrência 

de acidentes com motos. No bloco “B”, veículos e vitimização, busca-se relacionar os 

acidentes ao tipo de veículo, captar dados sobre a gravidade do ocorrido, se o acidente 

implicou na construção de alguma projeção sobre o que as pessoas pensam sobre a 

motocicleta, bem como tentar entender se há alguma relação objetiva direta entre a 

posse da moto e a ocorrência de acidentes. No bloco “C”, proximidade afetiva, 

pretende-se projetar os vínculos de ligação entre o indivíduo abordado na P.V.A.P-2016 

e o acidentado, no caso do informante não ser a vítima, e mensurar algumas das 

consequências para a pessoa acidentada.  

4.2 Bloco A – Perfil Socioeconômico 

Com a divisão da equipe em dois grupos numericamente iguais de homens e 

mulheres, buscava-se atingir essa mesma percentagem entre os abordados na P.V.A.P – 

2016, ou seja, cinquenta por cento (50%) de homens e cinquenta por cento (50%) de 

mulheres que responderiam aos questionários. Tal divisão constituiu-se uma tentativa de 

observação da vitimização distribuída por sexo e também obedece a estimativas do 

IBGE, que mostram quase uma equiparação em relação ao sexo para a população 

picoense54. O percentual buscado, com a aplicação da pesquisa, não foi atingido em sua 

totalidade, mas chegou a um patamar muito próximo, com uma leve sobreposição para o 

número de mulheres.  No último censo, o indicativo do IBGE aponta a população em 

                                                           
54https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/pi/picos/panorama. 
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Picos-PI composta por cinquenta e dois vírgula vinte e quatro por cento (52,24%) de 

mulheres e quarenta e sete vírgula setenta e quatro por cento (47,74%) de homens. O 

Gráfico 28 indica os valores alcançados na aplicação dos questionários. 

Gráfico 28: Sexo dos que responderam à P.V.A.P - 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação à idade das pessoas inquiridas na pesquisa, a orientação dada aos 

grupos foi que a escolha fosse aleatória, para, desse modo, atingir as mais variadas 

faixas etárias entre a população picoense. Esta divisão tinha como objetivo analisar a 

vitimização na cidade por faixa etária. O gradiente da idade dos que responderam à 

pesquisa está expresso abaixo. 

Gráfico 29: Distribuição por idade para os que responderam à P.V.A.P – 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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máxima foi nos dois grupos que abrangem dos vinte um (21) aos vinte e cinco (25) anos 

de idade e dos vinte e seis (26) aos trinta (30) anos, representando, coincidentemente, 

cada um treze vírgula noventa e um por cento (13,91%) dos entrevistados. Assim, a 
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soma desses dois últimos grupos totaliza vinte e sete vírgula oitenta e dois por cento 

(27,82%) da participação das pessoas que responderam ao questionário, sendo os grupos 

majoritários. A terceira (3ª) faixa etária mais presente é a dos dezesseis (16) aos vinte 

(20) anos, compondo doze vírgula setenta e oito por cento (12,78%) da população 

amostral. Essas três faixas etárias, que mais apresentam frequência, podem ser 

aglutinadas em um grupo dos dezesseis (16) aos trinta (30) anos. Juntas, elas 

representam quarenta vírgula sessenta por cento (40,60%) da amostra populacional que 

compôs a P.V.A.P – 2016. Dentro desses três grupos, é possível observar a faixa de 

idade que a ONU55 determina como sendo “jovens”: pessoas com idade entre quinze 

(15) e vinte e cinco (25) anos, conforme nos indica Barrientos-Parra (2004). Portanto, 

os “jovens” compõe vinte e seis vírgula sessenta e nove por cento (26,69%) dos que 

responderam ao P.V.A.P -2016. 

Outro grupo que se fez presente foi o de idosos. O Estatuto do Idoso estabelece 

que a pessoa idosa seja aquela com idade igual ou superior a sessenta (60) anos, assim 

nos indica Oliveira (2004). Portanto, ao somar os percentuais das faixas etárias 

superiores a idade mínima que enquadra a pessoa como idosa, chega-se ao percentual de 

seis vírgula setenta e sete (6,77%) de “idosos” respondendo os questionários. As 

crianças, representadas aqui na faixa etária que se inicia aos dez (10) anos e vai até os 

quinze (15), surgem com um percentual de um vírgula treze por cento (1,13%). 

Ao serem questionados sobre onde moravam, constatou-se que a maior parte dos 

interpelados, quase oitenta por cento (80%), eram de moradores da cidade de Picos-PI, 

residentes na zona urbana do município. 

Gráficos 30 e 31: Residência e local de moradia dos que responderam a P.V.A.P – 2016. 

    

Fonte: Elaborados pelo autor. 

                                                           
55 ONU – Organizações das Nações Unidas. 
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Ao agruparmos os gráficos referentes à situação civil e a existência de filhos, 

pode-se perceber um equilíbrio percentual entre os “solteiros” e os “casados56”, bem 

como um predomínio de pessoas que têm filhos. O fato de "ter filho", bem como a 

situação civil, apresenta-se como um componente que será analisado para saber se esse 

fato determina alguma característica que pode ser relacionada à possibilidade de sofrer 

ou não um acidente de moto.  

Gráficos 32 e 33: Situação Civil e existência de filhos. 

      

Fonte: Elaborados pelo autor. 

Em relação à situação de trabalho dos que responderam às perguntas, a 

observação do Gráfico 34 indica que a maior parte está trabalhando, setenta vírgula 

dezenove (70,19%), porém há uma elevada margem de “desempregados”, atingido treze 

vírgula cinquenta e oito por cento (13,58%) dos que responderam. Para evitar a inclusão 

dos “jovens em idade escolar” entre os “desempregados”, foi inserida no questionário a 

opção “nunca trabalhou”. Essa opção obteve o percentual de onze vírgula trinta e dois 

(11,32%). 

Também foi incluída no questionário a categoria “aposentado”, como forma de 

excluir os idosos da situação de “desempregado”. A categoria “aposentado” surgiu na 

pesquisa com o percentual de quatro vírgula noventa e um (4,91%). Assim sendo, na 

presente pesquisa, a situação “desempregado” está livre da interferência dos que estão 

em idade escolar e dos aposentados. Portanto, tem-se a caracterização de uma população 

                                                           
56 Para interpretações estatísticas posteriores, foram inseridos na categoria "casados" os que se declararam 

em União Civil Estável, três vírgula quarenta e dois por cento (3,42%). 
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na sua maior parte empregada, porém com um percentual de desempregados 

preocupante57.  

Gráfico 34: Situação de trabalho dos que responderam à P.V.A.P – 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A situação econômica é um indicativo importante para entender a forma como 

ocorre a motorização em uma localidade, e abre espaço para relacionar o poder de 

consumo ao tipo de veículo mais acessível e acidentes. O tratamento estatístico 

referente à escolaridade demonstra que a maior parte dos que responderam a P.V.A.P – 

2016 não está frequentado instituições de ensino e detém um baixo grau de 

escolaridade.  

Os percentuais são: setenta e dois vírgula setenta e três (72,73%) os quais 

afirmaram não estar estudando, apenas quarenta e três vírgula quarenta e seis por cento 

(43,46%) declararam ter o Ensino Médio, e vinte vírgula setenta e sete por cento 

(20,77%) informaram ter nível superior, assim a pesquisa já aponta para uma 

comunidade fora do âmbito acadêmico, instigando deste modo pesquisas que abarquem 

a relação entre acidentes de moto e o nível escolar procurando a existência de correlação 

e a forma, se houve, desta correlação.  

                                                           
57Para um estudo sobre a variação da taxa de desemprego ver: POCHMANN, M. O emprego no 

desenvolvimento da nação. São Paulo: Boitempo, 2009., bem como: BALTAZAR, P. et al. O emprego 

formal nos anos recentes. Carta social e do trabalho, Campinas, n.3, 2006. 
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Gráficos 35 e 36: Referentes a frequentar instituições de ensino e grau de escolaridade. 

    

Fonte: Elaborados pelo autor. 

Em consonância com os estudiosos que vinculam desemprego e renda com nível 

de escolaridade, como o de Duarte (2010), podemos observar depois de constatada a 

baixa escolaridade dos indivíduos que responderam a pesquisa, que eles se concentram 

nas camadas mais inferiores de faixa de renda: vinte e três vírgula setenta e cinco por 

cento (23,75%) na pesquisa informaram não ter renda. Todavia, esse dado pode estar 

misturado com os dados da população em “idade escolar”. Um dado mais significante é 

o que refere as pessoas que dizem ter uma renda de oitocentos e oitenta reais (R$ 

880,00) a mil reais (R$ 1.000,00). Essas pessoas figuraram na pesquisa com um 

percentual de quarenta e cinco vírgula quarenta e um (45,41%). 

O Gráfico 37 exibe a gradação por renda dos que dispuseram a responder a nossa 

pesquisa sobre trânsito e vitimização.  

Gráfico 37: Faixa de renda dos que responderam a P.V.A.P – 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/ 2017. 
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Observa-se uma população de baixo poder aquisitivo, moradores de uma cidade 

que é um entroncamento rodoviário, que tem seu desenho urbanístico orientado nos 

braços rodoviários que cortam os municípios, direcionando crescimento em quatro 

sentidos opostos fazendo a cidade crescer “no comprido”, cercada por comunidades 

rurais e cidades próximas, sugerindo hipoteticamente que a soma desses fatores 

impulsionariam a necessidade e o acesso a um veículo de baixo custo financeiro: as 

motos. 

4.3 Bloco B - Veículos e vitimização 

Ao agruparmos os dados produzidos pelo presente trabalho, em relação ao 

indivíduo possuir ou não um veículo e  qual tipo de veículo possui, percebe-se com 

facilidade que a população de Picos é motorizada, principalmente por meio das 

motocicletas. Os percentuais relacionados à motorização da população atingem o 

patamar de cinquenta e nove vírgula trinta e dois por cento (59,32%). Desse percentual, 

quarenta e sete vírgula setenta e sete (47,77%) afirmaram ter uma moto, vinte e nove 

vírgula noventa e quatro por cento (29.94%) afirmaram ter carro, e dezenove vírgula 

setenta e cinco (19,75%) informaram ter carro e moto. Desse modo, setenta e sete 

vírgula setenta e um por cento (77,71%) dos que afirmaram possuir algum tipo de 

veículo possuem também motocicletas. Os gráficos que representam os dados sobre a 

posse de veículos ficam assim construídos: 

Gráfico 38: Referente a possuir veículo.                       Gráfico 39: Qual tipo de veículo possui. 

    

Fonte: Elaborados pelo autor/2017. 
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sessenta e cinco vírgula trinta e quatro por cento (65,34%) afirmaram ter testemunhado 

esse tipo de acidente. A segunda informação aponta para um patamar de trinta e três 

vírgula trinta e três por cento (33,33%) de pessoas que afirmando serem vítimas de 

algum tipo de acidente de transporte. Ao imaginarmos que esse último percentual está 

também relacionado a possibilidade da ocorrência de um acidente de trânsito em Picos-

PI, o problema toma uma proporção assustadora. Essas duas informações trazem a tona 

características de uma população fortemente vitimada pelo evento acidente de 

transporte.   

Gráfico 40: Já sofreu acidente de trânsito?            Gráfico 41: Já testemunho acidente de motos? 

              

Fonte: Elaborados pelo autor/ 2017. 

Ainda no grupo de informações dos que testemunharam acidentes de motos, 

tentando identificar algum dado indicativo da frequência desses eventos, inquiriu-se, a 

população amostral, sobre a quantidade de acidentes presenciados. Os resultados 

obtidos foram divididos pelo número de acidentes presenciados. 

Gráfico 42: Referente a quantos acidentes presenciou. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sim
33.33%

Não
66.67%

Sim Não

Sim
65.34%

Não
34.66%

Sim Não

01 Acidente
19.51%

02 Acidentes
18.90%

03 Acidentes
17.08%

04 Ou mais 
acidentes
44.51%

01 Acidente 02 Acidentes 03 Acidentes 04 Ou mais acidentes



160 
 

Portanto, dentro do grupo das pessoas que presenciaram algum acidente de moto, 

há um total de oitenta vírgula quarenta e oito por cento (80,48%) dos que avistaram dois 

ou mais acidentes com motociclistas, indicativo forte da alta frequência desse evento no 

município estudado reforçando a ideia de um população altamente vitimada pelo evento 

acidente de moto. 

Quando perguntou-se, aos que responderam a P.V.A.P – 2016, sobre a ocorrência 

de morte nos acidentes nos quais eles presenciaram, os valores são também muito 

significantes, pois quase metade das pessoas, quarenta e nove vírgula setenta por cento 

(49,70%), informaram que houve mortes em decorrência dos acidentes que 

presenciaram. Esses dados refletem as taxas de óbitos e os números absolutos que 

fizeram Picos adentrar no ranking nacional das cidades brasileiras que mais matam em 

acidentes de trânsito. 

Gráfico 43: Refere-se à ocorrência de mortes nos acidentes presenciados pelos que responderam à 

P.V.A.P – 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao questionarmos aos que afirmaram ter sofrido acidente de trânsito sobre qual 

tipo de veículos estavam utilizando quando da ocorrência do acidente, os números 

indicam forte preponderância da presença das motos nesses eventos, pois oitenta e seis 

vírgula seis por cento (86,36%) das pessoas afirmaram que guiavam ou estavam em 

uma moto quando ocorreu o fato. Desse modo, confirma-se e sustenta-se a afirmação de 

que as motos são os principais veículos a se envolverem em acidentes de transporte em 

nosso lócus de pesquisa. 

Gráfico 44: Em qual tipo de veículo sofreu o acidente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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de usuários com pouca, ou nenhuma, proteção para seus corpos e, imediatamente após o 

fato ter ocorrido58. 

Em virtude da falta de proteção aos usuários de motocicletas, consideram-se os 

fenômenos físicos como muito significativos para entender as possibilidades de morte e 

ferimentos graves acometidos às vítimas destes acidentes, mesmo que este não ocorra 

em elevada velocidade. O Gráfico 45 expõe as porcentagens dos que necessitaram 

permanecer internados após o acidente de moto. 

Gráfico 45: Referente à necessidade de permanecer internado em hospital após o acidente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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estatístico e o agrupamento dos gráficos que abordam esse aspecto demonstraram que 

vinte por cento (20%) das pessoas que informaram ter sofrido acidente afirmaram ter 

                                                           
58 Nos carros, há o cinto de segurança, para evitar a projeção do motorista em direção a algum obstáculo, 

airbag, que amortece a velocidade resultante de um provável impacto para o usuário, e a lataria do 

veículo, que absorve muito da força produzida em colisões e serve como cápsula protetora.   
59Para um estudo mais aprofundado sobre acidentes com motocicletas e sequelas deixadas nas vítimas 

ver: OLIVEIRA NLB, Sousa RMC. Diagnóstico de lesões e qualidade de vida de motociclistas, 

vítimas de acidentes de trânsito. Rev Latinoam Enferm 2003., bem como: LIMA, Maria Luiza Lopes 

Timóteo de; SILVA, Maria Gabriella Pacheco da; SILVA, Vanessa de Lima. Lesões craniofaciais 

decorrentes de acidentes  

por motocicleta: uma revisão integrativa. Recife: Vev. CEFAC, 2015. 
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ficado com sequelas e, desses, dezoito vírgula dezoito por cento (18,18%) declararam 

que essas sequelas têm atrapalhado suas vidas. 

Gráficos 46: Ficou com alguma sequela?      Gráfico 47: A sequela tem atrapalhado sua vida? 

              

Fonte: Elaborados pelo autor/2017. 
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Gráfico 48: Refere-se a conhecer vítimas de acidentes com motos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. / 2017. 

Ao tentar identificar qual era o tipo de vínculo60 que ligava as pessoas que 
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por cento (42,6%) eram de vínculo familiar, trinta vírgula quarenta e nove por cento 
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Ter vínculo familiar e/ou afetivo com as vítimas que perderam suas vidas em 

acidentes torna-se, obviamente, um dos aspectos mais dolorosos acarretados pelo 

problema observado nesta pesquisa61, no capítulo sobre a vitimização localizada, será 

feita uma abordagem desse aspecto e traçados, através dos retratos sociológicos, 

“perfis” de alguns familiares e das vítimas fatais desse tipo de acidente, no qual, 

algumas das inúmeras e dolorosas consequências para os familiares podem ser 

observadas. O Gráfico 49 expõe o vínculo entre a vítima e o interpelado na pesquisa.  

 

 

                                                           
60 O Gráfico 22 exibe os casos omissos que apareceram nos questionários. Eles estão marcados de cor 

roxa e totalizam sete (07) casos, que representam zero vírgula quarenta e cinco por cento (0,45%) do total 

das ocorrências. Apesar de afirmarem ter algum vínculo com uma vítima de acidente de moto, não 

informaram qual era o vínculo. 
61 Para aprofundar o tema ver: BORGES, Dorian; MIRANDA, Dayse; SOARES, Gláucio Ary Dillon. As 

Vítimas ocultas da violência urbana do Rio de janeiro. 1º ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2005 
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Gráfico 49: Vínculo entre os que responderam à P.V.A.P – 2016 e os acidentados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 50: Referente ao vínculo entre os que responderam à P.V.A.P – 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Mapa da Violência 2013 acena para o perfil jovem das principais vítimas em 

eventos acidentais que envolvem trânsito e motos. Picos definitivamente também não 

foge a essa regra, exibindo as faixas etárias dos mais jovens como as principais vítimas. 

É possível observar no Gráfico 51 a decomposição das faixas etárias e seus respectivos 

envolvimentos nos eventos que aqui são analisados. Percebe-se que a faixa etária que 

inicia aos vinte e um (21) anos e vai até os vinte e cinco (25) anos é a que concentra o 

maior número de vítimas, contabilizando trinta e um vírgula oito por cento (31,8%) dos 

casos, seguida pela faixa etária dos dezesseis (16) aos vinte (20) anos com um 

percentual de dezenove vírgula oitenta e dois por cento (19,82%) dos casos, ainda muito 

próximo em números de casos está a faixa entre os vinte e seis (26) anos e os trinta (30) 

anos, representando dezessete vírgula zero cinco por cento (17,05%) dos casos. Essas 

três faixas etárias somadas representam um total de sessenta e oito vírgula sete por cento 

(68,67%) dos casos, localizando assim em quais faixas etárias se encontram a maioria 

das vítimas na cidade de Picos-PI, desse modo, a cidade reproduz o padrão regional e 

nacional, ao vitimar, em maior número, seus jovens. 

Gráfico 51: Referente à idade do parente acidentado com motocicleta (OBS). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 52: Refere-se à morte de um parente em decorrência do acidente com moto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Outro efeito de cunho grave, para os que sobreviveram ao acidente, é o fato de 

ficarem com sequelas provenientes dos acidentes. Essas sequelas também apresentam 

patamares considerados elevados na pesquisa. Os dados que sustentam essa 

interpretação podem ser visualizados em números quando agrupados nos gráficos 

referentes a essa consequência. Observa-se que quarenta e quatro vírgula zero três por 

cento (44,03%) afirmam que os parentes ficaram com sequelas. Desse grupo, um total 

de sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento (66,67%) disseram que essas 

sequelas têm atrapalhado a vida de seus parentes. Além da complicação individual, as 

sequelas, em muitos casos, implicam também em elevados custos para a recuperação e 

tratamento das vítimas. 

Gráfico 53: O parente ficou com alguma sequela?   Gráfico 54: A sequela tem atrapalhado a vida 

dele?  

    

Fonte: Elaborados pelo autor. 
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Essas sequelas têm o potencial de afetar a qualidade de vida das vítimas e 

consumir recursos privados e públicos nos tratamentos médicos gerados pelo acidente, 

impactando fortemente na renda das famílias das vítimas que são oriundas de classe 

populares de baixa renda, como é o caso de boa parte das famílias picoenses.  

4.5 Caracterização geral da vitimização 

Em resumo, passa-se agora a caracterizar a população amostral para a P.V.A.P - 

2016 que serviu de base para descrever a população estudada e o grau de vitimização 

gerado pelo fenômeno dos acidentes de trânsito em Picos-PI.  

No Bloco “A”, referente ao perfil socioeconômico, pode-se extrair que a 

população amostral foi composta majoritariamente de adultos, sessenta e cinco vírgula 

quarenta e um por cento (65,41%), sendo moradores de Picos setenta e oito vírgula 

noventa e cinco por cento (78,95%), com uma maioria de mulheres com cinquenta 

vírgula trinta e oito (50,38%), residentes na zona urbana com setenta e oito vírgula 

sessenta e seis por cento (78,66%), divididos quase igualmente entre solteiros com 

cinquenta vírgula dezenove por cento (50,19%), e casados com quarenta nove vírgula 

oitenta e um por cento (49,81%), com a maioria possuindo filhos de sessenta e um 

vírgula cinquenta e quatro por cento (61,54%), grande parte está empregada, setenta 

vírgula dezenove por cento (70,19%), mas apresenta uma taxa de desemprego, treze 

vírgula cinquenta e oito por cento (13,58%) acima da média nacional62. 

Observa-se que a taxa dos que não frequentam instituição escolar também é alta, 

setenta e dois vírgula setenta e três por cento (72,73%). Quanto à escolaridade, é 

possível notar que a maior parte, quarenta e três vírgula quarenta e seis por cento 

(43,46%), detém apenas o nível médio, e uma parcela significativa, vinte e nove vírgula 

vinte e três (29,23%), apenas o Ensino Básico. A população é majoritariamente de baixa 

renda com a maior parte, quarenta e cinco vírgula quarenta e um por cento (45,41%), 

detendo renda entre oitocentos e oitenta a mil reais (R$ 880,00 a R$ 1.000,00). 

Observa-se ainda que uma parcela muito significativa, vinte e três vírgula setenta e 

cinco por cento (23,75%), não detém renda alguma.  

No Bloco “B”, referente a veículos e vitimização, a população pode ser 

caracterizada como motorizada, pois mais da metade, cinquenta e nove vírgula trinta e 

                                                           
62Segundo o IBGE, a taxa de desemprego para o ano de 2016 foi de doze por cento (12%) ao ano. 
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dois por cento (59,32%), possui veículos, as motos são representantes significativos 

dessa motorização, pois quarenta e sete vírgula setenta e sete por cento (47,77%) possui 

esse tipo de transporte. Nota-se também uma população significativamente vitimada por 

acidentes de trânsito, apresentando um percentual bastante elevado de sessenta e cinco 

vírgula trinta e quatro (65,34%) afirmaram ter presenciado acidentes de transporte. 

Quanto à vitimização direta, os dados também são elevados, um terço (33,33%) 

declarou ter sofrido acidentes de transporte, sendo a condução das motos responsável 

direta pela maior parte desses acidentes, oitenta e seis vírgula trinta e seis (86,36%).  

O Bloco “C” trata da proximidade familiar/afetiva dos que responderam à 

P.V.A.P – 2016 com as vítimas diretas dos acidente de moto. A pesquisa permite 

concluir que um número significativo de oitenta e cinco vírgula zero seis por cento 

(85,06%) de pessoas da cidade de Picos conhece alguém que já tenha sofrido esse tipo 

de acidente. Desse número, parcela significativa, quarenta e dois vírgula sessenta por 

cento (42,60%), é de parentes. Ao decompor esses dados, encontra-se um número 

também alto, cinquenta e um vírgula cinquenta e dois por cento (51,52%) referente a 

parentes de primeiro grau. A maioria esmagadora dessas vítimas, oitenta e dois vírgula 

quarenta e nove por cento (82,49%), está na faixa etária que vai dos dezesseis (16) aos 

trinta e cinco (35) anos. A faixa etária mais atingida, trinta e um vírgula oitenta por 

cento (31,80%), é a que vai dos vinte e um (21) aos vinte e cinco (25) anos. Uma 

parcela também significativa, vinte e um vírgula noventa e dois por cento (21,92%), dos 

que tiveram parentes acidentados registrou que esses parentes morreram em decorrência 

do acidente. Visualiza-se um alto patamar, quarenta e quatro vírgula zero três (44,03%) 

dos que informaram ter parentes acidentados e que adquiriram sequelas em decorrência 

de um acidente com motocicletas. 

Desse modo, a pesquisa lança bases matemáticas para caracterizar a população 

picoense como de baixa renda, baixa escolaridade, motorizada principalmente por 

motos e altamente vitimada por acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, e 

solidifica posteriores análises de fenômenos envolvendo acidentes de trânsito com base 

nestes dados, bem como sugere o acompanhamento, verificação, intensificação, piora ou 

melhora das características expostas. 
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“Lévi-Strauss observa que a explicação científica não consiste na redução do complexo ao 

simples, consiste na distribuição de uma complexidade menos inteligível, por uma mais inteligível.” 

(Clifford Geertz) 

 

CAPÍTULO V: MOMENTO CONSEQUÊNCIAS - VITIMIZAÇÃO 

LOCALIZADA E ALGUNS DE VÁRIOS ASPECTOS  

Neste capítulo, dar-se-á continuidade à abordagem da divisão Momento 

Consequências, atrelada à Subdivisão 02, agora, com enfoque na parte identificada 

como vitimização localizada. Aqui, serão construídos os retratos sociológicos de 

parentes próximos e das vítimas fatais, destacando impactos acarretados na família, 

como prejuízos econômicos, psicológicos, perda de renda, necessidade de tratamento 

médico entre outros problemas gerados pela morte do parente em um acidente 

envolvendo motos. Foi construído também, com base em relatos de familiares, amigos e 

testemunhas, o “esboço” do retrato sociológico do acidente que vitimou o parente 

descrito. 

Bernard Lahire (2004) tenta desenhar uma relação sociológica para analisar a 

individualidade dos atores sociais. Para isso, com inspiração em Bourdieu, lança o 

desafio de reconstrução de ferramentas sociológicas de interpretação do social com o 

material que nos é fornecido pelos atores sociais em suas práticas corriqueiras e 

cotidianas. Lahire sempre insiste sobre a diversidade dos patrimônios que os indivíduos 

adquirem, fomentada por uma imensa gama de experiências sociais oferecidas pelas 

sociedades, como uma importante fonte de análise social, e desse modo, entendemos a 

importância da construção dos retratos sociológicos dos atores sociais compondo a 

análise.  

O acesso dos indivíduos a variadas instituições sociais lhes fornece um elevado 

número de disposição durante o percurso de sua existência. A construção de indivíduos 

reais através de suas descrições, tentando acionar as disposições às quais tiveram 

acesso, constitui o foco analítico dos retratos sociológicos. Essa descrição associada à 

forma como ocorreu o acidente são os nossos principais pontos de interesse analítico 

nos retratos sociológicos aqui construídos. Indo além dessa estrutura individual, tentou-

se desenhar um esboço-teste analítico de retrato sociológico do acidente, como uma 

intersecção entre as disposições individuais e a forma do evento acidental, tentando 
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associar as características fornecidas pelo indivíduo e sua família à maneira como 

ocorreu o acidente, ou desassociando essas relações, mostrando que pouco estava ligado 

uma à outra. Com isso, buscou-se avançar na construção da ferramenta sociológica 

indicada por Lahire para além da descrição do indivíduo, através do retrato, 

desenvolvendo a tentativa de “fotografar” também o evento social do acidente.  

Para a interligação dessa proposta com os dados conseguidos na pesquisa, e para 

traduzi-los em análise, foram construídos dois adendos que estão ligados diretamente à 

construção da interpretação do que é chamado aqui de vitimização localizada. O 

primeiro adendo é a construção de um ambiente para a análise sociológica que se 

denominou de local do acidente, que é a tentativa de “retrato sociológico médio” do 

evento acidente de moto. Essa construção é orientada por meio do modelo tipo ideal 

weberiano, no qual é acentuada, unilateralmente, e encadeada certa quantidade de 

fenômenos isolados que se ordenam no ambiente para a descrição do mesmo. Somam-se 

a isso as disposições sociais no local do acidente para a construção desse retrato 

sociológico mediano de um acidente. A ideia é produzir um ambiente homogêneo, que 

contenha a média dos fenômenos e das características que ocorrem em um cenário de 

acidentes com motocicletas e que envolve vítimas fatais. 

Para a construção do tipo ideal do local do acidente, observaram-se durante o ano 

de 2016 alguns atendimentos às vítimas de acidente de moto em via pública em Picos. 

Para essa observação, em algumas vezes, chegamos pouco depois do acidente ter 

ocorrido e, em outras, no final do atendimento. Em algumas, permanecemos no local 

muito após a retirada da vítima ou da remoção de seu corpo. Para completar o quadro, 

foram feitas observações de mais de cinquenta horas (50 h) de materiais de vídeo 

contendo cenas de acidentes de moto, durante as quais tentávamos identificar alguns 

aspectos que observamos para a construção da categoria proposta. 

Outro adendo desenhado, e que apresentaremos logo em seguida, é uma tentativa 

de associar a este estudo um caráter interdisciplinar, buscando ampliar o entendimento 

em relação aos acidentes envolvendo motos. Procurou-se entender os fenômenos físicos 

ocorridos durante um acidente envolvendo motociclistas e incorporar suas 

interpretações aos resultados na análise sociológica.  
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5.1 Interpretação física de um acidente de moto 

O caráter do nosso trabalho é sociológico, porém não se fugiu da necessidade de 

uma interpretação de alguns dos eventos físicos ocorridos em um acidente de trânsito, 

pois estes são esclarecedores no que tange aos ferimentos e às chances de vida ou morte 

nesse tipo de evento. Portanto, o caráter físico do ocorrido pode ser ligado aos tipos de 

vitimização abordados e relacionado ao crescimento das taxas dos números absolutos de 

mortes, uma vez que, quando ocorre a elevação das vendas deste tipo de veículo, 

seguida do aumento dos números absolutos de casos de acidentes com motocicletas, há 

respectivamente um acréscimo também da exposição dos usuários a essas “forças 

físicas”, que potencialmente podem matar facilmente um motociclista.  

As leis da física permitem analisar, entre outras características, a força média 

envolvida em um impacto frontal, a projeção do corpo do motociclista após o impacto e 

a velocidade final do condutor após a colisão, eventos que estão diretamente ligados aos 

ferimentos impostos às vítimas. Visando a construção simplificada dos cálculos, 

reduziu-se o número de variáveis envolvidas no sistema até criar um sistema imagético 

também simples, excluindo, assim, alguns eventos que ocorrem durante o acidente63. 

Chamaremos aqui de sistema o veículo motocicleta mais seu condutor. Suponha-

se que o sistema seja composto por um veículo tipo moto com massa igual a cento e 

vinte quilogramas (120 kg)64, conduzido por um piloto com massa corporal igual a 

setenta quilogramas (70 kg), que se move com velocidade de sessenta quilômetros por 

hora (60 km/h). Assim, da maneira como os dois elementos foram apresentados, o 

piloto e a moto formam um único sistema, chamado moto/piloto, que tem massa total a 

cento e noventa quilogramas (190 kg), e viajando com velocidade constante de sessenta 

quilômetros por hora (60 km/h). Satisfeitas as condições, o sistema colide com um 

obstáculo fixo, esse obstáculo não se desloca e a deformação provocada pelo impacto da 

moto é desprezada, pode-se imaginar um poste ou um muro. Após a colisão, o sistema 

moto/piloto é dividido em duas partes: uma composta pelo piloto, que é arremessado na 

direção do obstáculo, e a outra pela moto, que para instantaneamente, assim 

desprezamos além da deformação, a elasticidade da colisão para o veículo e o obstáculo. 

                                                           
63Considerou-se tanto a moto quanto o piloto como pontos materiais, ou seja, desprezaram-se suas 

dimensões e, além disso, ignorou-se o efeito da resistência do ar sobre o sistema. Outro fator importante 

foi considerar que, ao colidir, a moto pararia instantaneamente, de modo que a energia do sistema 

(moto/piloto) seria transferida somente para o piloto. 

64 Massa aproximada de uma moto tipo Honda Titan 150 cilindradas, muito comum em Picos.  
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Quando uma motocicleta atinge um obstáculo fixo ou mesmo um 

veículo em movimento, a barreira provoca na motocicleta um giro do 

seu corpo em torno do eixo anterior. Devido ao giro, o condutor da 

motocicleta é alavancado como se estivesse em uma catapulta. 

(ALMEIDA, 2014, p. 261) 

 

A conservação do momento linear é uma das formas responsáveis por medir força 

e velocidade resultantes do tipo de impacto desenhado acima. O evento da colisão que 

foi construído para o sistema imagético acima pode ser expresso matematicamente pela 

fórmula: P = m.v (HALLIDAY; RESNICK; KRANE, 2003), onde P é a quantidade de 

movimento total; m é a massa total do sistema e v é a velocidade. Aplica-se65 “o 

princípio da conservação de quantidade de movimento”, que em nosso caso hipotético 

terá como um dos efeitos, após a colisão, a divisão do sistema piloto/moto ocorrendo a 

separação entre piloto e moto, resultando em dois sistemas individuais: um composto 

agora só pela moto e outro composto só pelo corpo do piloto.  

A moto atinge velocidade igual a zero instantaneamente após a colisão, 

provocando, por inércia, o arremesso do piloto. A força resultante apenas sobre o piloto 

após a separação chamaremos de 𝐏𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 e pode ser expressa matematicamente por  

𝐏𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = 𝐦𝐩𝐯𝐩,  onde 𝐏𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 é a quantidade de movimento do piloto após a colisão, 𝐦𝐩 é 

a massa do piloto e 𝐯𝐩 é a velocidade do piloto. Para obter o valor de 𝐯𝐩, utilizou-se a 

seguinte expressão matemática 𝐦𝐯 = 𝐦𝐩𝐯𝐩, o que resultou em um valor de 

aproximadamente cento e sessenta e dois quilômetros por hora (162 km/h). 

Quadro 03: Variáveis para determinar a quantidade de movimento. 

   P = 180 kg x 60 km/h 

  M =  190 kg (massa do sistema) 

  V = 60 km/h (velocidade do sistema) 

Mp = 70 kg (massa do piloto) 

Vp = Velocidade do piloto a ser determinada 

P Quantidade de movimento do sistema moto/piloto 

Pfinal Quantidade de movimento do sistema piloto após colisão 

Valor de Vp em Km/h 162 km/h 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

                                                           
65 A quantidade de movimento de um sistema isolado é constante, ou seja, não muda com o tempo. 
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Aplicando os valores idealizados no sistema e feitos os cálculos, o resultado 

apontou que a pessoa vítima desse tipo de acidente, nas condições supostas aqui, será 

lançada a cento e sessenta e dois quilômetros por hora (162 km/h) no sentido do 

obstáculo com o qual colidiu, o que implica em elevadas chances de morte se seu corpo 

atingir o mesmo ou outro obstáculo, ou mesmo na queda. 

Ressaltamos que muitas considerações foram feitas para facilitar o cálculo e, 

portanto, essa velocidade não condiz com a realidade, pois apenas a lei da conservação 

do momento linear foi considerada. Ao introduzirmos outras variantes no mesmo 

sistema como deformação e recuou dos objetos que colidiram, bem como, movimento 

oblíquo realizado pelo corpo do piloto após projeção da moto e rotação sobre seu 

próprio eixo, resistência do ar e mais variantes que podem surgir neste tipo de evento 

obteríamos valores menores. A Figura 10 apresenta o lançamento do piloto após ter 

ocorrido a colisão da motocicleta desconsiderando o recuo, deformação e rotação do 

veículo, tendo por base apenas a conservação do momento linear. 

Figura 10: Projeção do piloto por conservação do momento linear. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor/2017. 

Pode-se também, fazer o cálculo da velocidade da motocicleta pela distância 

percorrida pelo corpo do motociclista após ser projetado pelo impacto. Outras tantas 

considerações são feitas, duas principais forças são consideradas: a força peso 

decorrente da gravidade, e a força perpendicular, que é a força exercida pelo acento da 

moto junto ao corpo do motociclista. Após a colisão, a moto fará um giro sobre seu 

próprio eixo, esse giro mais a conservação do momento linear resultaram no arremesso 

do corpo do motociclista à frente. A Figura 11 exibe a situação delimitada, ressaltamos 

que nesse sistema outras considerações são observadas e os resultados encontrados 

serão outros. 
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Figura 11: Projeção do piloto por giro do veículo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O cálculo construído, da forma exposta acima, aponta um valor muito abaixo dos 

cento e sessenta e dois quilômetros por hora (162 km/h) encontrado nos primeiros 

cálculos. As considerações para a projeção do piloto feita através do giro do eixo do 

motociclista e da força perpendicular, para uma velocidade de aproximadamente setenta 

quilômetros por hora (70 km/h), indicariam a projeção do corpo do motoqueiro a cerca 

de setenta e dois vírgula cinco quilômetros por hora (72,5 km/h). Mesmo com valores 

mais baixos, um impacto a esta velocidade pode facilmente retirar a vida do condutor, 

dependendo da forma, do tempo após a primeira colisão, e do obstáculo em que seu 

corpo sofrerá o segundo impacto, se esse segundo impacto será com algo que estar fixo 

ou em movimento, ou se o condutor se chocará com o solo, de como será o impacto 

com o chão, e de que forma, em todas essas variantes, as partes do corpo do 

motociclista serão atingidos.  

Algumas observações podem ser feitas a partir da análise desses resultados: 

primeiro, um acidente envolvendo moto, mesmo que em velocidade não muito alta, 

congrega em si um potencial mortífero elevado. O resultado do acidente para a vítima 

depende em muito da forma como o evento ocorreu, pois nas condições idealizadas para 

os cálculos da pesquisa, onde o piloto sofrerá um segundo impacto quase imediatamente 

após o choque com o veículo, caso o corpo do piloto atinja o obstáculo com o qual a 

moto colidiu, ou outro próximo, as chances de óbito são altíssimas. Caso atinja o 

obstáculo com os membros inferiores ou superiores, pernas e braços, a força do impacto 

é suficiente para arrancar esses membros do corpo, provocando intensa hemorragia, 

elevando também significativamente as chances de óbito da vítima. A chance de 

sobrevivência em caso de amputação de membros ficará dependente do tempo que 

levará para ser socorrido devido à hemorragia provocada. Percebe-se, então, que a 
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velocidade com que o piloto atinge o obstáculo, bem como o tipo de colisão e a parte do 

corpo atingido, estão diretamente ligados ao óbito e às sequelas resultantes deixadas 

pelo acidente, bem como à produção de lesões mais graves, e que os pilotos estão 

praticamente a mercê da sorte durante a ocorrência de um acidente, pois quase não há 

equipamentos de proteção com exceção do capacete. 

As motos que desenvolvem maiores velocidades necessitam, por sua vez, de 

motores com mais cilindradas, que são fisicamente maiores, portanto, ao aumentar a 

massa e a velocidade do veículo, aumenta-se exponencialmente a velocidade resultante 

de uma possível colisão, bem como a força resultante no modelo hipotético de 

acidente66 ampliando as chances de óbito em caso de um acidente. 

Ao visitarmos os três maiores revendedores de motos na cidade de Picos-PI, 

percebe-se que não existe qualquer alerta visível para os clientes sobre a possibilidade 

de acidentes graves na condução desses veículos. Nenhum funcionário informou, 

espontaneamente, sobre essa possibilidade, nem orientou sobre direção defensiva ou 

qualquer cuidado que devesse ser tomado ao adquirir esse tipo de veículo. Ao contrário, 

notamos um cartaz, em umas das lojas visitadas, que incentivava o cliente dar “asas a 

suas emoções”. Percebe-se claramente a desvinculação entre propaganda e as 

possibilidades do produto ofertado causar problema ao consumidor, acobertando, assim, 

uma probabilidade bem real da ocorrência de um acidente com o produto adquirido. 

5.2 Local do acidente 

Um dos procedimentos para a construção dos tipos “puros ideais” de Weber é a 

aproximação da realidade com o quadro construído como ideal, tratando-se da reunião 

de elementos com determinados traços (WEBER, 2003), aproximando-os da realidade 

empírica observada. Objetivando seguir esses passos – para a construção do tipo ideal 

do local do acidente, no tocante à tentativa experimental de construção do um esboço 

retrato sociológico situacional – procedeu-se a observação, da estrutura social formada 

durante a ocorrência de um acidente, em via pública, anotando as características que se 

repetiam, e como se repetiam, descrevendo-as para que suas características fossem 

desenhadas e relacionadas à ocorrência do acidente. 

                                                           
66 O Modelo Honda CB 500F, de 500 cilindradas, considerado, em termos de cilindradas, uma moto 

mediana, tem o peso seco estipulado em cento e setenta e oito quilogramas (178 kg) e pode atingir mais 

de cento e oitenta quilômetros por hora (180 km/h). 
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Para a coleta de dados, realizou-se o acompanhamento de atendimento do SAMU 

de Picos para acidentes na zona urbana do município, alguns acompanhamentos 

ocorreram de maneira planejada e outros de maneira ocasional, ou éramos avisados e 

seguíamos assim para o local. A observação se completou por meio da visualização de 

vídeos disponíveis na internet, referentes a acidentes diversos envolvendo motociclistas. 

Feito isso, identificou-se alguns traços comuns e frequentes para recriar de maneira tipo 

ideal o quadro de um acidente de moto em via pública, assim, com a soma destes 

comportamentos que identificavam regularidade de ações significativas, criamos o 

esboço do retrato sociológico médio de um acidente de moto. Observando que a 

existência de algumas das características descritas é condicionada a gravidade do 

acidente, verificou-se a necessidade de variar também a descrição das mesmas, 

relacionando a característica ao resultado do acidente para a vítima. 

Delineia-se agora a construção do tipo ideal Local do acidente. 

Ouve-se um barulho de frenagem produzido pelo atrito da borracha com o asfalto, 

em seguida, o barulho torna-se peculiar, denunciando um acidente de trânsito. Os mais 

rápidos, ao identificarem exatamente de onde veio o barulho, ainda conseguem ver as 

vítimas em movimento conduzidas pela velocidade resultante em seus corpos e a moto 

ainda em movimento, mas já ao chão. Algumas vezes, nessa observação rápida, 

encontram-se tanto a moto como o piloto “voando pelos ares”, e caso o piloto seja 

arremessado na contramão, onde há carros trafegando, a visão pode se tornar escabrosa, 

muito perturbadora, vitimando, deste modo o observador. Outras pessoas inicialmente 

olham assustadas procurando entender o que aconteceu e onde aconteceu, os primeiros 

motoristas e motociclistas começam a chegar e a parar rapidamente, em grandes 

cidades, param o trânsito, cercando tanto a vítima como o carro envolvido no acidente – 

caso haja algum carro envolvido – porém esse fenômeno, chamado aqui de 

“cercamento”, não foi observado pelo pesquisador em Picos. Algumas pessoas, que 

percebem a gravidade do acidente, antes de se aproximarem, já tentam contato através 

de telefones celulares com a equipe de atendimento de emergência, outras usam esses 

aparelhos apenas para registrar imagens da vítima, sendo essa última situação cada vez 

mais comum. Lentamente, algumas pessoas começam a se aproximar, e em menos de 

um minuto, o acidentado já está cercado por dezenas de pessoas, esse número varia 

conforme a gravidade do acidente, quanto mais grave, mais pessoas acompanham, caso 
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a vítima venha a falecer no local, o número de curiosos rapidamente supera uma 

centena67. 

Entre as pessoas presentes no local, algumas tentam se comunicar com a vítima e 

outras conversam entre si, perguntando como aconteceu, quando aconteceu e se alguém 

conhecia ou conhece a vítima. Caso o acidentado esteja consciente e responda aos 

diálogos, tentam acalmá-la e pedem um número para que possam ligar informando 

algum familiar sobre o acidente ocorrido. Nesse momento, em volta da vítima há um 

círculo de pessoas, algumas revezando a posição com outras para exercer seus olhares 

de curiosidade, todavia há outros que permanecem até a retirada da vítima ou de seu 

corpo. Alguns indivíduos mais próximos fisicamente da pessoa acidentada pedem de 

maneira ríspida, para as pessoas se afastarem, o pedido é prontamente atendido, porém 

rapidamente as pessoas voltam a se aproximarem. 

Sendo o causador do acidente um condutor de automóvel e a vítima aparentar não 

estar bem, a possibilidade de o motorista fugir do local do acidente é grande, 

principalmente quando desconfia, ou constata, a morte do motociclista. Alguns 

condutores de automóveis envolvidos em acidentes que também envolvem motociclistas 

permanecem no local, mas geralmente ficam longe, afastados das pessoas e bastante 

desconfiados ou abalados, geralmente, falando ao celular quase todo o tempo. 

Com a chegada de familiares ou amigos da vítima ao local, são incorporados ao 

ambiente, conforme a gravidade, cenas de desespero, compostas por gritos, choro, 

desmaios, atordoamento. Muitas vezes ocorre a necessidade de contenção do familiar, 

pois ele pode agravar a situação de saúde do vitimado ou alterar o local do ocorrido68. 

Estando a vítima com vida e consciente, o familiar tenta acalmá-la, evitando que se 

mova, às vezes segurando em sua mão e comunicando-se o tempo todo com ela e, 

esporadicamente, com outros familiares por telefone. 

Com a presença institucional – que aqui se refere a policiais, guardas de trânsito 

ou equipes de socorro, de perícia ou remoção de corpos – o local toma outro contorno. É 

                                                           
67 O último caso acompanhado em Picos-PI, pelo pesquisador, refere-se a um motociclista que se chocou 

com a traseira de um ônibus na BR 316, faixa amostral do lócus da pesquisa, a vítima faleceu no local do 

acidente, o pesquisador chegou antes do socorro médico e contabilizou cento e cinquenta e oito (158) 

pessoas no local.  
68 Foi observado que antes da chegada das equipes que irão isolar a área, há a significativa alteração, por 

parte de populares, da cena do acidente, com deslocamentos de veículos, tocando ou movimentando a 

vítima. Em alguns casos ocorre o furto de capacetes, dinheiro ou pertences das pessoas envolvidas no 

acidente. 
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providenciado o isolamento de um perímetro em torno dos componentes materiais e 

humanos do acidente, o fluxo do trânsito é parado, ou desviado, criando um clima 

institucional em volta do local. Informações começam a ser colhidas, dados e 

documentos de vítimas, veículos e envolvidos são solicitados e coletados, o local 

começa a ser periciado e os registros oficiais têm início. 

Ao longe, o som típico do SAMU começa a ecoar, ficando cada vez mais agudo, 

fato que pode proporcionar um pequeno alívio para as vítimas conscientes e seus 

familiares, quando estes estão presentes no local. Caso já exista a presença institucional 

com a chegada das equipes médicas, torna-se preciso reforçar o espaço delimitado para 

o isolamento, pois as pessoas sabem que os socorristas movimentarão o acidentado, 

abrindo espaço para que alguns invadam a área anteriormente isolada. No caso de não 

haver a presença institucional anterior, os próprios socorristas terão que delimitar, 

através apenas de pedidos ou ordens, a área de isolamento. Esses pedidos e ordens terão 

que ser repetidos algumas vezes, pois as pessoas se afastam e voltam a se aproximar. 

Falecendo a pessoa no local, o corpo precisa ser periciado e removido, ampliando 

assim o tempo de permanência dos familiares da vítima e dos curiosos. Mesmo havendo 

a presença institucional, com o início da perícia no veículo e no corpo, as pessoas que já 

foram afastadas anteriormente se aproximam mais uma vez e tendem a invadir a área 

isolada. Nesse momento, sempre há muitas pessoas com celulares prontos para 

filmagens e fotografias. Algumas pessoas fazem essa invasão andando às pressas, 

enquanto outros literalmente correm, para registrar com seus aparelhos móveis imagens 

do veículo ou do corpo, chegando a ficar muito próximo a estes. Esse momento é 

sempre acompanhado de tensão entre as equipes que fazem a presença institucional, os 

familiares e amigos das vítimas, que se irritam com essa curiosidade, encarada pelos 

peritos da equipe de socorro e policiais como intervenção em seu trabalho e pelos 

familiares como desrespeito ao ente falecido. 

Após o corpo ser removido e os veículos retirados, as pessoas, lentamente, 

começam a deixar o local, tecendo comentários sobre destino, morte, imprudência, a 

vida particular dos envolvidos e a reação dos familiares. É comum relatarem também 

casos parecidos que presenciaram ou contarem piadas sobre o acidente em si ou sobre o 

comportamento, aparência ou vestimentas de algumas pessoas que estavam presentes. 
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Ainda há aqueles que permanecem por mais tempo69, observando as marcas deixadas no 

local: pedaços de tecido humano, sangue, fragmento dos veículos, ou material deixado 

pelas equipes. Alguns chegam a manusear esses materiais. 

Quando o último grupo de curiosos se desfaz, restam no local apenas as marcas 

físicas do acidente, e tudo volta a normalidade na via. Pessoas que não souberam do 

ocorrido e passam conduzindo veículos desviam, curiosas, das marcas de sangue e 

pedaços dos veículos existentes na rodagem, outras passam tranquilamente sem se dar 

conta das marcas do acidente. Para as equipes que atuaram na ocorrência, o caminho é 

retornar a ficar de prontidão para o próximo evento. E, assim, o trânsito flui... 

Assim, como poderemos observar a frente, o evento acidente de moto congrega 

relações sociais tanto nos comportamentos que contribuem para a ocorrência do fato, e 

como observados agora na construção do senário após o ocorrido, com características 

que se repetem em uma média social no local do acidente, restando na maior parte dos 

casos, para o sentido de “acidente” vinculado a um evento inesperado de difícil previsão 

e controle apenas os eventos físicos ocorridos durante a ação acidental. Desse modo, 

temos os fundamentos sociológicos que justificam uma visão de planejamento e 

compartilhamento de gestão entre estado e usuários com iniciativa e comando do 

estado.   

5.3 Retratos sociológicos 

As contribuições do sociólogo Bernard Lahire permitem um tratamento 

sociológico para a pesquisa no nível das experiências individuais, produzindo, através 

de entrevistas, uma metodologia que cria o que ele chama de retratos sociológicos. Esse 

autor comunga com a ideia de que a sociologia caracteriza-se principalmente pela sua 

forma de abordagem (LAHIRE, 2005). Herdeiro da linha de pesquisa de Bourdieu – a 

qual determina que as ações práticas dos atores sociais são originárias de um princípio 

gerador coerente, identificado como habitus (BOURDIEU, 2001), Lahire redesenha 

parte dessa teoria para poder investigar em escala dos atores sociais e observar os 

fatores que acompanham esse indivíduo, recompondo sua origem e seu patrimônio 

social/cultural. 

                                                           
69No último caso acompanhado pela pesquisa em Picos-PI (um motociclista que se chocou com a traseira 

de um ônibus na BR 316, faixa amostral do lócus da pesquisa), o último grupo de curiosos deixou o local 

com mais de trinta minutos (30 min) após o corpo ter sido retirado. 
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Neste trabalho, para a construção dos retratos sociológicos dos atores sociais 

utilizou-se a seguinte metodologia: aproximação dos familiares de vítimas fatais de 

acidentes de moto, marcando duas conversas iniciais e expondo, de imediato, o objetivo 

da pesquisa, nesse primeiro momento, foi realizada coleta de informações sobre o 

entrevistado e o parente acidentado. As duas primeiras conversas foram organizadas 

para que ocorressem de forma rápida e mais tranquila possível, buscando informações 

objetivas, ocorrendo o máximo de esforço para não acionar informações dolorosas que, 

inevitavelmente, surgem ao tratar de alguns aspectos mais específicos vinculados ao 

acidente. Após o primeiro encontro, era marcada uma entrevista com gravação de áudio 

em um local escolhido pelo entrevistado70. As entrevistas ocorreram mediante a 

aplicação de um roteiro semiestruturado para guiar a entrevista. Após esses dois 

encontros, foram realizadas as transcrições das conversas e anotações. Construíram-se, 

assim, os retratos sociológicos dos parentes e dos vitimados em acidentes de trânsito 

envolvendo motos que foram abordados mais diretamente neste trabalho. 

No roteiro aplicado, havia perguntas que pudessem auxiliar na elaboração de um 

possível segundo retrato, o retrato sociológico de como aconteceu o evento que tirou a 

vida do parente, baseado na nossa estrutura analítica local do acidente. O “segundo 

retrato” está sobreposto ao primeiro, desenhando, assim, vítima e acidente localizados 

no evento descrito. As seções seguintes expõem os cinco (5) retratos sociológicos 

construídos pela pesquisa, e como forma de preservar as pessoas que contribuíram com 

o trabalho, não serão identificados nem os entrevistados nem os familiares vitimados, 

sendo tratados por nomes fictícios. 

5.3.1 Som 

Em uma calçada na esquina da Rua Joaquim Jovino, que dá acesso a uma das 

marginais da BR 316, no núcleo urbano de Picos, há um pilar de concreto posto para 

evitar que possíveis veículos desgovernados atinjam uma das residências ali localizadas. 

Esse pilar, pintado com uma cor ocre e exposto ao famoso sol e calor picoenses, ainda 

apresenta na pintura manchas avermelhadas provocadas por sangue. As manchas são 

decorrência de um evento ocorrido na noite do dia 01 de abril de 2016, quando a cabeça 

                                                           
70 Na busca por deixar a entrevista mais “leve”, foi facultada ao entrevistado a escolhido local onde seria 

realizada a gravação do áudio. Ficou claro, para o pesquisador, ter sido esse um erro metodológico, pois 

se a conversa ocorre na residência do interpelado ter-se-ia acesso a um material empírico mais rico. 
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de Som, jovem de vinte e um (21) anos de idade, atingiu o referido pilar após cair da 

moto, a qual pilotava sem capacete. 

Som residia em um bairro afastado do centro de Picos e trabalhava como 

ajudante de pedreiro, porém, quando sofreu o acidente, estava desempregado havia oito 

(8) meses. Ele vivia em união civil estável e tinha uma filha, que contava menos de um 

(1) ano de idade quando o pai faleceu. No dia primeiro (1º) de abril a vítima teria 

“passado o dia bebendo”, depois de ter ficado, ao menos, quinze (15) dias sem ingerir 

bebida alcóolica. No final daquela noite, por volta das vinte e três horas e trinta minutos 

(23h30min), o jovem resolveu parar de beber e ir buscar sua mulher, que se encontrava 

na casa da sogra de Som. Alguns amigos ainda tentaram convencê-lo a desistir dessa 

viagem, não obtiveram sucesso, o rapaz seguiu para o trajeto no qual se acidentaria. 

No momento do acidente, o jovem pilotava uma moto Honda, modelo Biz 125 

cilindradas rebaixada71, trafegava sem capacete pela BR 316 no núcleo urbano de Picos, 

quando percebeu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal se deslocando no sentido 

oposto, ao tentar sair da rodovia em direção a uma pista marginal, perdeu o controle ao 

passar por um buraco, caindo e, em seguida, tendo o corpo projetado ao chão e arrastado 

de encontro ao pilar. Socorrido pelo SAMU e conduzido para o Hospital Regional 

Justino Luz em Picos, faleceu aproximadamente três horas (3 h) após o acidente. 

A rapidez no qual ocorre o atendimento às vítimas de um acidente, dependendo 

do tipo de lesão, pode significar ampliação ou redução das chances de sobrevivência 

bem como o local para onde é levado o paciente para atendimento médico, e as 

condições de funcionamento da unidade hospitalar são muito importantes podendo 

significar a diferença entre a vida e a morte da vítima. O caso se Som nos chamou a 

atenção para o que identificamos como AIE – Ação Inadequada do Estado – que 

abordaremos no Capítulo VII. 

O pai de Som, identificado nesta pesquisa como Vam, trabalha como cozinheiro 

em uma instituição educacional, na ocasião do acidente se preparava para dormir, 

quando foi avisado do ocorrido, seguindo até o local do acidente e posteriormente para 

o hospital onde horas depois recebeu a notícia do falecimento do filho. 

                                                           
71 O termo "rebaixada" significa que a moto teve sua estrutura original de amortecimento alterada, para 

que pudesse ficar mais baixa, resultando em menos conforto e menos estabilidade do veículo, porém 

adquirindo um visual que identifica seus proprietários como jovens. 
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O impacto psicológico causado pela morte de Som foi muito forte na esposa do 

senhor Vam, ela precisou de atendimento médico especializado, sendo levada a um 

psicólogo, que a atende em um posto de saúde pública existente no bairro onde reside, 

tendo conseguido a primeira consulta após quarenta e seis (46) dias da morte do filho. 

Atualmente ainda necessita de remédios para poder dormir e se alimentar. Vam 

demonstrou bastante preocupação com o filho mais novo, que tem tido um 

comportamento identificado pelo pai como "estranho", e deve começar a acompanhar a 

mãe nas consultas ao psicólogo.  

Todo o gasto com o sepultamento foi pago por um tio de Som, pois os pais não 

dispunham da quantia necessária para cobrir as despesas geradas para o sepultamento, 

estas contabilizaram um total de mil duzentos e cinquenta reais (R$ 1.250,00). Após a 

morte do filho, Vam passou a assumir parte das despesas de sua neta, filha de Som, esse 

novo gasto coincidiu com um período atribulado na vida financeira de Vam, por ele está 

a mais de seis (6) meses sem receber salário por problemas de repasse de verba para a 

instituição na qual trabalha.  

Após uns meses a moto foi consertada e, posteriormente, vendida a um preço 

muito abaixo do valor comercial, pois os pais do jovem Som não suportavam olhar para 

o veículo. 

5.3.2 Xel  

O agricultor aqui identificado como Xel contava no dia de sua morte quarenta e 

três (43) anos, era separado, pai de quatro (4) filhos e morador de um dos bairros 

periféricos de Picos. Trabalhava também como autônomo, “bastante disposto”, sendo 

relatada sua agilidade para serviços em lugares altos sem o uso de equipamento de 

segurança. Conhecido no município por alguns episódios envolvendo brigas, 

bebedeiras, tiroteios e acidentes, inclusive com vítimas fatais. Ultimamente andava bem 

mais calmo, reduzindo bastante o consumo de bebida alcóolica, fazendo alguns 

afirmarem que ele mudara o comportamento. 

No início da noite do dia 09 de abril de 2016, Xel pilotava sem capacete uma 

moto modelo Honda CB 300 pela Rua Titico Barbosa, nas proximidades do bairro 

Morada Nova, dirigia-se para sua residência, após ter bebido umas três (3) cervejas com 

alguns amigos. Em certa altura do trajeto, devido a um serviço de escavação que 

interditara a metade da rua, Xel teria passado para a contramão. Uma motocicleta que 
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fazia o serviço de mototáxi72 e deslocava-se no sentido contrário, conduzindo além do 

piloto uma mulher e uma criança, teria sofrido um desvio na trajetória no sentido lateral, 

pois a mulher teria feito um movimento brusco para “ajeitar” a perna de sua calça, esse 

deslocamento fez os dois veículos se tocarem de raspão, em consequência, Xel teria 

perdido o equilíbrio do veículo e, após percorrer alguns metros, perdido totalmente o 

controle e caído sobre umas pedras de paralelepípedo, que estavam amontoadas devido 

ao serviço que estava sendo feito na via, na queda, teria atingido as pedras com a 

cabeça, vindo a falecer no local. 

O filho mais novo de Xel é caracterizado por familiares como “agoniado, com 

problema na cabeça e muito estressado”, sendo socialmente muito introvertido, só 

conseguindo “se abrir” com o pai. Decorrido mais de um (1) mês do falecimento do seu 

genitor, não tinha ainda falado com ninguém, apresentando também muita dificuldade 

em se alimentar. A mãe de Xel, uma senhora de sessenta e três (63) anos, encontrava-se 

ainda muito abalada, também apresentando dificuldades em se alimentar, enfrentando 

noites sem conseguir dormir e fazendo uso constante de remédios. Os familiares dizem 

não saber como ficará a situação do filho e da mãe de Xel no futuro. 

5.3.3 Ciel 

O terceiro (3º) retrato sociológico construído pela pesquisa é de Ciel, um jovem 

de vinte e quatro anos (24) anos, solteiro, sem filhos, que trabalhava em um posto de 

combustível como frentista. Caracterizado como uma pessoa muito boa e atenciosa para 

seus familiares e amigos. 

Foi-nos informado que o jovem Ciel teria passado a tarde e a noite do dia 31 de 

maio de 2016 bebendo com alguns colegas, já na madrugada do dia 01 de junho de 

2016, por volta de uma hora e trinta minutos (01h30min), depois da bebedeira se dirigiu 

ao bairro Junco, onde morava com sua mãe, com o intuito de deixar nessa residência a 

namorada, que o acompanhou durante toda tarde, noite e parte da madrugada, Ciel 

pilotava uma moto modelo Honda Titan 150. Ainda de acordo com as informações 

                                                           
72 Serviço semelhante ao dos táxis, sendo ofertado por motoqueiros e bastante popular no Nordeste 

Brasileiro. Para um estudo sobre acidentes e mototaxistas ver: AMORIM, Camila Rego; ARAUJO, Edna 

Maria de; ARAUJO, Tânia Maria de  and  OLIVEIRA, Nelson Fernandes de.Acidentes de trabalho com 

mototaxistas. Rev. bras. epidemiol. [online]. 2012, vol.15, n.1, pp.25-37. ISSN 1415-

790X.  http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2012000100003. 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=AMORIM,+CAMILA+REGO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARAUJO,+EDNA+MARIA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARAUJO,+EDNA+MARIA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARAUJO,+TANIA+MARIA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+NELSON+FERNANDES+DE
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coletadas na casa de sua mãe ele teria informado tanto a sua progenitora quanto a 

namorada que ainda "daria uma volta" pelo bairro. Elas insistiram para que ele não 

fosse, mas o rapaz não abdicou da ideia, afirmando que não se preocupassem, pois não 

"daria para morrer daqui pra ali", dito isso o jovem pilotou a moto em direção da BR 

316. 

Minutos depois, a moto que o jovem conduzia atingiu um poste às margens dessa 

BR, provocando a morte instantânea de Ciel. O impacto produzido pela colisão foi tão 

forte que derrubou o poste, este equipamento de iluminação pública estaria no local a 

menos de quinze (15) dias em substituição a outro, também derrubado em um acidente. 

Não só a moto, como também o corpo de Ciel atingiram o poste, não se sabe 

exatamente como ocorreu o acidente, pois não há testemunhas, porém, há indícios de 

que Ciel desenvolvia alta velocidade, já que atingiu o poste do lado contrário à mão que 

seguia, o que, hipoteticamente, em condições normais, lhe daria muito espaço para frear 

e evitar a colisão, que ocorreu quase em frente ao posto de gasolina onde ele trabalhava. 

No momento da colisão, Ciel estava sem capacete, o que, acredita-se, não teria 

garantido a sobrevivência do condutor, uma vez que o impacto em seu corpo se deu 

quase que totalmente na região do peito o levando à morte instantaneamente. 

O jovem morto no acidente era muito ligado a sua mãe, que é dona de casa, faz 

serviços de costura, lavagem de roupa e também de diarista para complementar a renda. 

A mãe e a irmã de Ciel estão o tempo todo contando com ajuda de amigos da igreja 

evangélica, a qual frequentam na busca de diminuir a dor e o sofrimento gerados pela 

perda do familiar. 

O pai de Ciel trabalha como pedreiro, ele e o filho gostavam de futebol e faziam 

parte de um time amador do bairro, este como jogador e aquele como organizador. Essa 

atividade se constituía em um elemento a mais de aproximação entre eles, proximidade 

essa bem-vinda ao ambiente familiar, mas que é relatada como um amplificador do 

sofrimento, após o acidente do jovem Ciel. 

Pouco menos de um (1) mês após a morte do companheiro de futebol, os atletas 

do time de futebol amador do qual Ciel fazia parte organizaram uma homenagem, para 

tanto, foram confeccionadas camisas com o rosto do jovem, que agora comporá os 

cenários de jogos apenas na lembrança de seus companheiros e com sua imagem 

reproduzida em camisas através de arte gráfica... 
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5.3.4 Sthiv 

Sthiv tinha vinte e dois (22) anos de idade no dia de sua morte, quando retornava 

de um município vizinho, onde fora atualizar uma documentação necessária para subir 

de cargo no emprego, a moto a qual pilotava era uma Honda Fan 125, uma moto 

considerada de baixa cilindradas e que pertencia ao pai do jovem, o veículo estava 

legalizado e em dia com as licenças e seguros, pois sempre era necessário fazer uso dela 

pela BR 316, onde a fiscalização é mais intensa. Sthiv não morava em Picos, residia na 

zona rural de uma das cidades próximas, mas entrou para os registros das vítimas em 

Picos, porque seu óbito foi registrado no hospital da cidade, para onde foi socorrido. 

 Próximo às dezoito horas (18h), o jovem trafegava pela BR 316, já no trecho 

urbano de sua cidade, quando deveria fazer a conversão na principal entrada para o 

município que margeia a rodovia, ao tentar ter acesso a essa entrada, conhecida como 

“trevo”, deparou-se com algumas vacas que estavam no meio da pista, ao tentar desviar, 

teria percebido um carro que trafegava no sentido contrário vindo em sua direção, em 

uma segunda manobra, para evitar o impacto com esse veículo, acabou por colidir com 

um dos animais e vindo a cair do veículo. Foi primeiramente socorrido por populares 

que o levaram até hospital de sua cidade. 

No momento do acidente, ele estava de capacete e trafegava em baixa velocidade, 

pois teria reduzido bastante a velocidade do veículo para ter acesso à entrada principal 

da cidade, no entanto, o impacto com o animal atingiu Sthiv, principalmente, na altura 

do tórax, causando um grave ferimento com hemorragia interna. Como observamos, ao 

analisar as forças físicas atuantes em um acidente de moto, não há necessidade de altas 

velocidades, para o padrão que o veículo pode desenvolver, para que o acidente mate a 

vítima, a maneira como ocorre o impacto, mesmo “em baixa” velocidade, pode causar 

esse efeito.  

Na cidade, onde ocorreu o acidente existe uma unidade do SAMU com duas 

ambulâncias, estando as duas com problemas mecânicos, impossibilitando o socorro 

imediato ao jovem. A avó de Sthiv chegou ao local do acidente e o encontrou se 

comunicando com as pessoas, consciente e orientado. Antes de ser levado ao hospital de 

seu município, ainda falou com seu pai e começou a reclamar de uma dor 

“insuportável” no peito, nenhum procedimento pôde ser feito no local e no hospital de 

seu município, além da imobilização. No hospital de sua cidade, o estado de Sthiv se 
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agrava e o jovem começa a gritar de dor enquanto aguardava para ser transferido para o 

Hospital Regional Justino Luz, em Picos. 

A única ambulância que estava em funcionamento na cidade que Sthiv morava era 

a do hospital e já se encontrava a caminho de Picos, socorrendo uma senhora enferma, 

portanto, essa ambulância teve que chegar em Picos, deixar a paciente que socorria e 

retornar ao município de Sthiv para conduzi-lo a Picos. Da cidade onde ocorreu o 

acidente até Picos, leva-se em média quarenta minutos (40 min) de viagem. Da hora do 

acidente até a chegada de Sthiv ao Hospital Regional teriam passado mais de duas horas 

(2 h). Como a lesão provocou hemorragia interna, o jovem já chegou em Picos sem 

vida. 

A avó do jovem acidentado está sem querer sair de casa, acorda com muita 

frequência e vive a se lamentar pelo ocorrido, afirmando que esse tipo de coisa não era 

para acontecer com uma pessoa tão jovem. A namorada de Sthiv está causando 

preocupação aos familiares, por ser muito jovem e em sua família haver histórico de 

suicídio. A mãe do jovem encontra-se ainda muito abalada, separada do pai de Sthiv há 

alguns anos, perdeu o companheiro atual a menos de três (3) meses, depois de um longo 

tratamento contra o câncer. 

Após a morte do jovem, as ambulâncias do SAMU de sua cidade foram todas 

consertadas e o dono dos animais, que figuravam no acidente, prendeu-os todos. 

5.3.5 Hérica 

No dia em que coletávamos as primeiras informações sobre o acidente que 

vitimou fatalmente Hérica, completava-se um (1) ano de sua morte. A moça, que 

faleceu com vinte (20) anos de idade, morava em uma cidade próxima a Picos e 

deslocava-se para esta todas as noites em sua moto, para assistir as aulas da faculdade 

que frequentava. De dia, se dedicava a cuidar da mãe, que tinha passado por algumas 

cirurgias, sendo uma dessas cirurgias em decorrência de um acidente também de moto, 

Hérica fazia os trabalhos domésticos, dada a impossibilidade momentânea da sua 

genitora. 

Em uma segunda-feira, ao retornar da casa de uma amiga, Hérica se aproximava, 

pilotando sua moto, do centro da cidade onde morava; nas proximidades de onde 

aconteceu a colisão existe uma padaria e havia um veículo parado ao lado desse 
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comércio que se preparava para fazer a conversão e tomar a pista no sentido contrário 

ao qual estava estacionado, ao iniciar a manobra alguém teria chamado pelo motorista, 

que parou o veículo em meio a rodovia, após uma breve interlocução, retomou 

bruscamente o movimento para completar a manobra, ao entrar na outra faixa, 

encontrou a moto conduzida pela jovem já muito próximo, não dando tempo nem para 

uma tentativa de frenagem ou manobra que pudesse evitar o choque entre os veículos, a 

moto atingiu o carro na altura da porta dianteira do lado do passageiro Hérica foi 

arremessada por cima do veículo caindo alguns metros a frente no asfalto com o 

“pescoço quebrado” e sem vida. As chances de ela sobreviver ao acidente foram 

reduzidas porque ela estava com o capacete no braço e não na cabeça. 

O motorista que vitimou Hérica já tinha se envolvido em outro acidente com 

vítima fatal, tendo, inclusive, chegado a perder o direito de dirigir por um período. 

Contudo, ele não foi acionado na justiça pelo acidente envolvendo Hérica, pois, como se 

trata de uma cidade pequena, os envolvidos, assim como suas famílias, se conheciam 

bem. Além disso, por já ter ocupado um cargo político, e por envolver “muita coisa”, 

nos disse um familiar, foi decidido pela família, a contragosto da mãe da jovem 

falecida, que o motorista não seria levado à justiça. 

O irmão de Hérica, que morava, estudava e trabalhava em São Paulo, deslocou-se 

para o sepultamento. Mais jovem que a irmã, decidiu morar novamente com a mãe, pois 

o pai era motorista e sempre viajava para a região Sudeste do país, passando longos 

períodos fora de casa. Mesmo com a permanência do irmão da jovem em casa, houve a 

necessidade da contratação de uma pessoa para fazer os serviços domésticos. A moto foi 

vendida rapidamente, porque os familiares não queriam avistá-la, pois lembravam-nos 

do acidente. 

Houve por parte da família uma tentativa de sair da cidade, alugaram a casa onde 

moravam e locaram outra em Picos, porém, uma série de questões, inclusive 

econômicas, fez a família retornar para a cidade de origem. 

A mãe da jovem atualmente apresenta um quadro de depressão, toma remédios 

para se tratar, chora com frequência, ainda fala muito na filha, usa as “redes sociais” 

para postar comentários e fotos de Hérica, só consegue dormir com uso de 

medicamentos, emagreceu consideravelmente e, na ocasião da coleta dos dados – 

semana que completava um (1) ano do falecimento da filha – estava visivelmente muito 
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abalada. Soube-se que o pai de Hérica havia deixado, ou estava se preparando para 

deixar, o emprego para poder prestar maior assistência à esposa. 

5.4 Resumo do que nos diz os retratos sociológicos 

Os retratos sociológicos fazem emergir das estatísticas algumas das pessoas que 

perderam a vida em acidentes, ao mesmo tempo em que fincam no âmbito social as 

causas e consequências do fenômeno. Ressaltamos que para a Sociologia a utilização da 

estatística, por mais necessária, e volume que ocupe na pesquisa, deve estar vinculada a 

camada mais superficial do fenômeno, usada como um orientador para entendimento da 

gravidade da situação e indicador inicial de alguns fenômenos, bem como associada a 

mecanismos verificadores de tais fenômenos. O aprofundamento, portanto, do 

entendimento da situação é exercido pala relação explicativa causal entre os fenômenos 

e a ordem e a origem social dos fatos. 

Observamos nos retratos fenômenos causadores dos acidentes que muito pouco ou 

quase nada tem de inesperado e são erigidos de comportamentos que poderiam ser 

evitados ou não existem em outros contextos sociais: Presença de animais na pista, o 

não uso do capacete, falta de manutenção de equipamentos de socorro, bebida e 

deslocamento sem capacete em alta velocidade, condução de veículo de maneira 

displicente, “armadilhas” criadas por serviços em vias públicas, falta de socorro 

adequado, ausência de punição aos causadores do acidente. Podem-se observar também 

de perto os prejuízos e a dor causada pelo evento a indivíduos de matrizes econômicas 

vulneráveis, dificultando tanto a recuperação econômica como o acesso a tratamento 

médico para a recuperação psicológica.  

Assim, percebe-se que o que está em jogo é a vida de indivíduos de classes 

populares que estão imersos em estruturas sociais que fomentam comportamentos 

perigosos no trânsito, somada a AIE – Ação Inadequada do Estado – em termos de 

socorro e atendimento, principalmente em pequenas cidades do interior e ainda 

agregada ao acesso desse grupo popular a veículos que expõe com muita facilidade o 

corpo de seus ocupantes a ferimentos em caso de um acidente.        
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O nome do Brasil nem ao menos se escrevia com 

“s” e o frade [Frei Vicente do Salvador] já 

concluía: “Nem um homem nesta terra é 

repúblico, nem zela, ou trata do bem comum, 

senão cada um do bem particular”.  

(Schwarcz; Starling, p. 19, 2015)  

 

CAPÍTULO VI: MOMENTO CAUSAS: FLUXO NO TRÂNSITO E RELAÇÃO 

COM OS ACIDENTES, E ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 

Neste capítulo, as ocorrências de atendimento das vítimas de acidentes de trânsito 

realizadas pelo SAMU de Picos serão entrelaçadas com o mapeamento realizado nesta 

pesquisa sobre o fluxo do trânsito picoense. Desse modo, busca-se relacionar o 

comportamento do fluxo com os acidentes ocorridos na cidade. Foram analisadas as 

fichas de três (3) anos de atendimentos do SAMU: 2013, 2014 e 2015.  Para as fichas de 

2013, há uma limitação a ser observada na construção do nosso banco de dados: na 

coleta de dados e informações foram registrados apenas os atendimentos 

relacionados a acidentes de trânsito, contudo, ao perceber que era mais conveniente 

ampliar a análise através da comparação dos acidentes de transporte com outros tipos de 

atendimentos, a forma de coleta foi modificada, para captar todos os atendimentos 

realizados pelo SAMU nos anos de 2014 e 2015. 

6.1 Metodologia para o mapeamento dos atendimentos no SAMU 

Após analisar as fichas de atendimento do SAMU, uma segunda ficha foi 

produzida. Essa segunda ficha objetivava a retirada das principais informações sobre os 

atendimentos realizados por esse serviço de socorro médico. Utilizando as informações 

das primeiras fichas para o preenchimento das segundas, foram obtidas as informações 

dos três (3) anos a serem analisados. Com essa metodologia, produziu-se um banco de 

dados com sete mil oitocentos e oitenta e cinco (7.885) atendimentos. 

Todas as informações registradas no SAMU primeiramente foram armazenadas 

em papel, fomentando assim o primeiro banco de dados, esse primeiro armazenamento 

basilou a construção de um segundo banco de informações, agora digital, ao alimentar o 

software SPSS – Statistical Package for the Social Sciences73– com as informações 

contidas nas fichas com as informações dos atendimentos. A escolha do programa SPSS 

para compor o banco de dados digital, justifica-se pela possibilidade desse software 

                                                           
73 Pacote estatístico para Ciências Sociais. 
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cruzar muitas variáveis, criar outras a partir das primeiras e, assim, ampiando a 

possibilidade de interpretações, o programa ainda oferta a possibilidade da produção de 

diversos gráficos e tabelas de forma rápida. 

Em um segundo momento, as informações estatísticas das tabelas e dos gráficos 

produzidas pelo programa SPSS foram analisadas subsidiando a construção de 

explicações. Para a exibição das informações por meio de tabelas e gráficos, 

alimentamos a estrutura gráfica da ferramenta Excel com as informações extraídas das 

tabelas e gráficos do SPSS. A escolha pela apresentação gráfica final dos resultados 

através das estruturas ofertadas pelo Excel deu-se por essa ferramenta oferecer uma 

maior possibilidade de design, modificações visuais e variações simples de exibição 

gráfica quando comparadas com as existentes no SPSS. 

6.2 Atendimento do SAMU para o ano de 2013 

Como já relatado, para o ano de 2013 há uma limitação para a análise, pois foram 

recolhidas apenas as informações no SAMU para os atendimentos dos acidentes de 

trânsito, excluindo outras ocorrências e diminuindo as possibilidades de comparações. 

Essa limitação foi corrigida para os anos de 2014 e 2015, ampliando e incorporando 

possibilidades de cruzamento de informações na análise.  

O SAMU de Picos registrou de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013 seiscentas 

e sessenta e três (663) ocorrências para acidentes de trânsito. Dentre esses casos, três (3) 

registros não tinham informações suficientes para apresentar quaisquer informações 

conclusivas, portanto não entram na análise, ficando como casos omissos. Assim, 

consideram-se, para 2013, seiscentos e sessenta (660) atendimentos para acidentes de 

trânsito realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo esse valor a 

base inicial para a estatística referente ao ano de 2013. Porém, ressaltamos que esse 

número, assim como o número base inicial dos outros anos analisados, sofrem 

modificações conforme o número de fichas que apresentam informações incompletas ou 

omissões para cada variável74. 

                                                           
74 Por exemplo, o número base inicial para o cálculo do dia da semana em que ocorreram os acidentes é 

seiscentos e cinquenta e dois (652), pois apenas essa quantidade de fichas exibia informações para a 

variável “Dia da semana”.  
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Os atendimentos foram distribuídos da seguinte maneira: quinhentos e noventa e 

nove (599) casos de acidentes com motos, cinquenta e sete (57) com automóveis e 

quatro (4) com outros tipos de veículos.  

Gráfico: 55: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes de trânsito por 

tipo de veículo para o ano de 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

 Facilmente percebe-se a motocicleta como veículo envolvido na absoluta maioria 

dos acidentes em 2013. Para o referido ano, ocorreu em média um vírgula sessenta e 

quatro (1,64) atendimentos por dia para acidentes envolvendo motociclistas. 

Mediante a predominância inegável, exibida também no gráfico acima, e esse ser 

o tema principal da nossa pesquisa, toda a estrutura de análise sobre os acidentes e 

atendimentos no SAMU para o ano de 2013 será focalizada apenas nos acidentes 

envolvendo motos. 

A análise da distribuição por mês exibe uma maior concentração de casos de 

atendimentos aos acidentados com motos em outubro, totalizando onze vírgula trinta e 

cinco por cento (11,35%) dos casos. Maio com dez vírgula sessenta e oito por cento 

(10,68%) fica em segundo (2º) lugar e abril aparece na terceira (3ª) posição com dez 

vírgula zero dois por cento (10,02%) das ocorrências. Com exceção de fevereiro, que 

apresenta um percentual de cinco vírgula dezoito (5,18%), os restantes dos meses 

apresentam um equilíbrio nas ocorrências variando entre sete a oito por cento (7% a 
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8%). Assim, pode-se afirmar que os acidentes se fizeram presentes e com tendências à 

regularidade em alta frequência durante todo o ano. O Gráfico 56 apresenta a 

distribuição dos casos por porcentagem para os meses de 2013. 

Gráfico 56: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes de motos nos 

meses de 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Para os três (3) meses mais violentos, essas porcentagens equivalem em números 

absolutos a sessenta e oito (68) casos em outubro, sessenta e quatro (64) em maio e 

sessenta (60) no mês de abril, indicando uma média de no mínimo dois (2) acidentes por 

dia. 

Para a distribuição por dia, fica clara uma concentração durante os finais de 

semana, com maior ocorrência de casos no domingo, exibindo esse dia quase um quarto 

(1/4) da totalidade das ocorrências, com vinte e três vírgula vinte e um por cento 

(23,21%) dos acidentes de motos. O sábado exibe um percentual de vinte e um vírgula 

vinte (21,20%), configurando o segundo (2º) dia no qual aconteciam mais ocorrências. 

Ressalte-se que todas as observações feitas para os dias em que os acidentes 

aconteceram, tem como referência a soma do bloco Semana [segunda a sexta] com o 

bloco Final de Semana [sábado e domingo] montando a estrutura analítica de sete (7) 

dias. O Gráfico 57 mostra a relação entre acidentes e dias da semana. 
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Gráfico 57: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU por dia da semana para o ano 

2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Ao considerarmos apenas os dias do Final de Semana, nota-se uma concentração 

próxima da metade de todos os casos de acidentes de motos para 2013 nesse bloco. O 

sábado e o domingo totalizaram juntos quarenta e quatro vírgula quarenta e um por 

cento (44,41%) desse tipo de evento, o que equivale a duzentas e sessenta e seis (266) 

ocorrências, distribuídas com cento e vinte sete (127) no sábado e cento e trinta e nove 

(139) no domingo. Os dias de quarta, quinta e sexta expõem uma regularidade nas 

percentagens, em torno dos doze por cento (12%). As segundas e terças apresentaram os 

menores índices, em torno de nove por cento (9%). 

As medições realizadas sobre o fluxo do trânsito em Picos determinaram que o 

número de carros desse fluxo é menor durante os dias de sábado e domingo. Apenas no 

intervalo i4, que mede o fluxo das oito horas (8h) às onze horas (11h), o tráfego seria 

maior do que durante os dias de semana. Isso ocorre especialmente no sábado devido à 

feira-livre da cidade. 

Desse modo, o aumento da quantidade de veículos circulando pelas ruas de Picos 

não pode ser acionado de maneira direta e única para explicar as causas dos 

acidentes. Em vista disso, há a indicação de que a maneira de conduzir o veículo 

continua sendo também intrinsicamente relacionada com as causas dos acidentes e, 

consequentemente um dos focos para compreender o fenômeno. Picos apresenta-se 

como um local interessante para desenvolver comparações entre o número de veículos 

no fluxo do trânsito e acidentes, haja vista, que na cidade raramente ocorra 

“engarrafamentos” evento esse o qual, hipoteticamente, diminui as possibilidades de 

9.52% 9.02%

12.19% 12.02% 12.85%

21.20%
23.21%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo



195 
 

acidentes graves ocorrerem, pois ao mesmo temo que o número de veículos no trânsito 

se aproxima do seu máximo, o fluxo tende a zero (0), pois os veículos ou param ou 

trafegam em baixíssima velocidade. 

Ao que concerne ao horário, as informações das fichas de atendimento do SAMU 

para o nosso banco de dados foram preenchidas conforme os intervalos que construímos 

para mapear o fluxo do trânsito de Picos75 por meio de estruturas temporais que 

chamamos de intervalos nas quais o trânsito picoense teria um comportamento mais 

homogêneo em termos de quantitativos de veículos trafegando nesses intervalos, desta 

forma os horários nos quais ocorreram os atendimento do SAMU foram encaixados na 

estrutura de intervalo criada. 

Gráfico 58: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU por intervalo de tempo para o 

ano 201376. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Pela análise da distribuição dos casos por intervalo de tempo é possível notar um 

aumento do número de casos conforme o avançar das horas na cidade. Os intervalos que 

mais concentram acidentes são o i7 (das 17h às 20h) e i8 (das 20h a 00h), que juntos 

contabilizam quarenta e dois vírgula oitenta e três por cento (42,83%) dos acidentes, 

equivalentes a duzentas e cinquenta e quatro (254) ocorrências distribuídas em cento e 

trinta e cinco (135) no i7 e cento e dezenove (119) no i8. O intervalo i2 é o que 

apresenta a menor porcentagem para os atendimentos. 

                                                           
75 Subtópico 3.3 do capítulo III. 
76 As porcentagens foram calculadas tendo como referência quinhentos e noventa e três (593) acidentes, 

pois nas fichas existiam seis (6) casos omissos no tocante a horário. 
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Observando os atendimentos de maneira global em relação aos intervalos, pode-se 

afirmar que a partir do i2 (das 04h às 06h) até o i7 (das 17h às 20h) os valores serão 

sempre crescentes, e do i7 (das 17h às 20h) ao i2 (das 04h às 06h) decrescentes. 

Observa-se também uma correspondência entre o intervalo i7 para o bloco 

Semana concernente ao número de carros no fluxo e ocorrências de atendimentos, pois 

esse intervalo apresenta na semana a maior porcentagem de ocorrência de acidentes e 

também o de maior número de veículos em seu fluxo. Porém, esse fator não irá se 

repetir aos finais de semana, pois esse intervalo apresenta forte diminuição em relação 

ao número de veículos no fluxo do trânsito e elevada concentração de ocorrências. 

Por sobreposição de divergências e das convergências entre os fatores: número de 

veículos no fluxo e acidentes de trânsito decorre a percepção de que a quantidade de 

veículos é um fator que deve ser analisado com cautela para determinar sua relação com 

os acidentes. Por exemplo, se há uma intensa circulação de veículos e essa quantidade 

de veículos não faz o fluxo do trânsito prosseguir de forma lenta ou até mesmo pará-lo, 

esse pode ser um fator importante para ser observado em relação a elevação dos casos, 

porém, se a quantidade de veículos faz o trânsito fluir de maneira lenta ou obriga os 

veículos a pararem, provocando um “engarrafamento”, as possibilidades da ocorrência 

de acidentes graves são hipoteticamente reduzidas, indicando assim, obviamente, a 

necessidade de observar os intervalos e a forma como, dentro desse intervalo, flui.   

Em relação ao sexo dos socorridos em acidentes de motos, os percentuais 

apresentam uma elevada presença do sexo masculino. O Gráfico 59 expressa a relação 

entre os sexos para os acidentes ocorridos em 2013. 

Gráfico 59: Porcentagem por sexo das vítimas para os atendimentos realizados pelo SAMU em 

acidentes de motos para o ano de 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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Apesar de apresentar um número significativamente menor, o número de 

mulheres acidentadas é quase o dobro das que informaram possuir motos na P.V.A.P-

201677, quando foi registrado que doze por cento (12%) das pessoas que afirmaram 

possuir moto eram mulheres.  Por esse motivo, considera-se o número da participação 

das mulheres nos acidentes elevado. Uma hipótese explicativa pode ser construída em 

virtude da frequente presença de casais em motocicletas, principalmente, nos finais de 

semanas e a noite, horários em que ocorre a concentração dos casos.  

Em relação ao uso de capacetes no momento do acidente, para as vítimas que 

foram socorridas pelo SAMU, verifica-se que a maioria não estava usando o único 

equipamento de proteção pessoal que normalmente está à disposição dos motociclistas. 

Em um universo de quinhentas e oitenta e quatro (584) fichas com as informações 

completas em relação aos motociclistas estarem ou não usando o capacete, observou-se 

que cinquenta e oito vírgula cinquenta e seis por cento (58,56%) não estavam fazendo 

uso do capacete na hora em que ocorreu o acidente, o que equivale a trezentas e 

quarenta e duas (342) pessoas sem esse equipamento de segurança na hora do acidente. 

Esse fator aumenta significativamente as chances de mortalidade ou lesões graves em 

decorrência de impactos na região da cabeça. Desse modo, ao somarmos uma estruturar 

hospitalar deficitária, falta de atendimento especializado no local (para casos no 

interior) ao não uso do capacete, veremos a estrutura social, para além do fato acidente 

em si, concorrer para o aumento do índice de mortalidade. 

Gráfico 60: Porcentagens das vítimas que usavam o capacete na hora em que sofreram acidentes 

de motos no ano 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

                                                           
77 P.V.A.P – 2016 – Pesquisa de Vitimização sobre acidente de trânsito em Picos aplicada em 2016. 
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Para a confirmação e registro da ingestão de álcool por parte das vítimas que 

foram atendidas pelos socorristas do SAMU, usa-se indicativos de testemunhas ou 

sinais emitidos pela vítima, como odor ou desorientação específica. Percebe-se desse 

modo, que o registro desses casos não apresenta segurança para conclusões analíticas, 

pois os critérios utilizados podem facilmente não captar o uso de álcool e, assim, não 

serem registrados nas fichas de atendimento por escaparem a percepção do socorrista, 

que no momento está centrado em socorrer ou mesmo salvar a vida do acidentado. O 

Gráfico 61 apresenta a relação sobre acidentes e uso de álcool. 

Gráfico 61: Porcentagens das vítimas que teriam feito uso de álcool pouco antes de se acidentarem 

de moto e serem socorridas pelo SAMU no ano 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Há uma relação próxima entre a ingestão de álcool, a utilização de veículos e 

acidentes de trânsito, muitos com vítimas fatais, porém afirmamos mais a frente que 

essa relação não é tão direta, existindo aspectos comportamentais que potencializam as 

possibilidades dos acidentes após a ingestão de álcool. Ressaltamos que somos 

totalmente favoráveis à restrição total do uso de álcool e condução de veículos e 

punições severas para que infligir a lei nesse ponto. O álcool além de diminuição de 

reflexo e desorientação, componentes facilitadores de um acidente, pode dificultar ou 

ampliar os efeitos de alguns medicamentos importantes que devem ser utilizados na 

vítima do acidente, além de sobrecarregar o organismo que terá de metabolizar o álcool 

e o medicamento. Algumas bebidas também são bastante diuréticas, o que poderá fazer 

o corpo expelir medicamentos de maneira mais rápida, bem como a soma de 

medicamentos e álcool podem ser bastante prejudicial ao estômago.      
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Portanto, essas foram as principais características ressaltadas que envolveram o 

fenômeno acidentes de motos em Picos para o ano de 2013. Ao final deste capítulo será 

feito um apanhado geral dos anos analisados, e uma comparação entre eles. 

6.3 Atendimento do SAMU para o ano de 2014 

No ano de 2014, o SAMU de Picos atendeu seis mil seiscentas e quarenta e duas 

(3.642) ocorrências no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro, obtendo uma média 

diária de dez (10) casos. Desses atendimentos, seiscentas e vinte (620) ocorrências 

foram relacionadas a ferimentos ocorridos em acidentes com veículos, contabilizando 

assim, uma média de um vírgula sessenta e nove (1,69) casos por dia para atendimentos 

por acidentes de trânsito. O Gráfico 62 marca visualmente essa relação. 

Gráfico 62: Porcentagens da participação dos acidentes com veículos no “universo” dos 

atendimentos realizados pelo SAMU no ano 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Isolando os casos relacionados aos acidentes de trânsito pela categoria veículo, 

percebe-se que os que envolveram motos contabilizam quinhentos e sessenta e quatro 

(564) casos representando um percentual superior a noventa por cento (90%) das 

ocorrências para acidentes de trânsito em Picos. Essa composição majoritária das motos 

nos acidentes não é exclusividade de Picos, e a participação deste evento nos acidentes e 

na mortalidade segue sendo rastreada por estudos acadêmicos: “A taxa de mortalidade 

por acidente de motocicletas no Brasil aumentou 800%, variando de 0,5 para 
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4,5/100.000 habitantes entre 1996 e 2009, um incremento médio anual de 19%.” (Boing 

et al, p.935, 2013) 

 O Gráfico 63 marca visualmente a diferença entre as motos e os automóveis na 

composição dos atendimentos para os acidentes registrados em Picos, deixando claro 

que no socorro e nos internamentos para as vítimas de acidentes com motos é onde estar 

a fonte de maior pressão por logística e por custo para o fenômeno acidente de 

transporte. 

Gráfico 63: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes de trânsito por Tipo de 

veículo para o ano de 201478. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Em relação à distribuição dos acidentes por meses, alguns fatores sociais e 

culturais podem interferir nessa distribuição, a saber: os meses que ocorrem processos 

eleitorais, jogos da copa do mundo, concentração de feriados, calendários festivos 

locais, entre outras manifestações de cunho social. Ressaltamos que não analisamos 

diretamente, em nossa pesquisa, essas influências em específico.  A fim de uma melhor 

percepção dos casos analisados nesta pesquisa, o Gráfico 64 distribui as ocorrências dos 

acidentes com motociclistas para os doze (12) meses do ano em análise. 

 

                                                           
78 A porcentagem de veículos representados pela categoria outros [Bicicletas, carroças e etc.] foi de um 

por cento (1%). Esse percentual representa o número absoluto de seis casos, este valor foi diminuído do 

número absoluto de casos. Deste modo, ficamos apenas com as categorias motos e automóveis. 
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Gráfico 64: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes envolvendo 

motos nos doze (12) meses do ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Percebe-se, a partir dos dados, que o mês de maio apresentou o maior registro de 

ocorrências, no referido mês foram sessenta e oito (68) atendimentos, já o mês de 

dezembro apresentou o menor índice totalizando vinte e cinco (25) casos. Os outros 

dois (2) meses mais violentos depois de maio foram abril, com sessenta e cinco (65) 

atendimentos, e junho, com cinquenta e seis (56). Os três (3) meses mais violentos 

concentraram trinta e três vírgula cinquenta e um por cento (33,51%) dos acidentes, 

equivalendo a cento e oitenta e nove (189) ocorrências.Com relação aos dias da semana, 

em 2014, as ocorrências também exibem maior incidência aos sábados e domingos. 

Esses dois (2) dias, popularmente chamados de “final de semana” concentram quarenta 

e quatro vírgula trinta e dois por cento (44,32%) dos casos em 2014, o que significa em 

números absolutos duzentos e cinquenta (250) casos de um total de seiscentas e vinte 

(620) fichas com informações sobre dia da ocorrência. 

Gráfico 65: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU por dia da semana no ano 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

9.40%
8.33%

7.45%

11.52%
12.06%

9.93%

8.51% 9.04%

6.38% 6.91%
6.03%

4.43%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

8.16%
9.57% 10.11%

12.94%
14.89%

23.23%
21.10%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo



202 
 

A informação, bem visível, é que conforme o transcorrer da semana o trânsito em 

Picos vai ficando mais perigoso para os motociclistas no sentido de segunda para o 

sábado, com leve declínio no domingo. 

Ao compararmos nossos resultados com dados de outras pesquisas encontramos 

convergências e divergências, como exemplo desta situação, citamos um estudo sobre 

acidente de moto e mortalidade efetuado na cidade de Maringá no estado do Paraná: 

Nos finais de semana, sexta-feira e sábado, observa-se que a 

frequência das ocorrências se elevou de forma expressiva, e 

praticamente se equipararam (16,9 e 16,6%, respectivamente), porém, 

foi no domingo que a menor frequência de ocorrências foi registrada 

(10,8%). (OLIVEIRA; SOUSA, P.[T4] 2011) 

 Em relação à investigação em nosso trabalho dos horários que ocorreram os 

acidentes, repete-se a análise com base nos intervalos de tempo, construídos para 

entender as relações do fluxo do trânsito na cidade de Picos. O Gráfico 66 marca essa 

distribuição. 

Gráfico 66: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU por intervalos para o ano 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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(2) últimos intervalos registram quarenta e um vírgula seis por cento (41,6%) de todos 

10.36%

3.75%

7.86%

10.54%

13.57%
12.32%

20.71% 20.89%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

De 00h as
04h ( i1)

De 04h as
06h (i2)

De 06h as
08h (i3)

De 08h as
11h (i4)

De 11h as
14h ( i5)

De 14h as
17h (i6)

De 17h as
20h (i7)

De 20h as
00h (i8)



203 
 

os casos, o que equivale a duzentos e trinta e três (233) em um total de quinhentos e 

sessenta (560) acidentes de moto com registro para o dia da ocorrência. Ocorre ainda 

um elevado número de casos durante a madrugada, período compreendido pelo 

intervalo i1, que tem início a zero hora (00h) e segue até as quatro horas (04h) da 

manhã. Esse intervalo contabiliza dez vírgula trinta e seis por cento (10,36%) das 

ocorrências. 

Quando comparamos o gradiente dos horários dos casos com o fluxo do trânsito 

durante a semana, observa-se relações que indicariam ligação entre aumento de veículos 

no fluxo do trânsito e o aumento do número de acidentes.  

Nas medições realizadas, referente ao quantitativo veicular no fluxo do trânsito, o 

volume de carros durante os dias da semana também é crescente entre os intervalos i2 

(das 04h às 06h) e i5 (das 11h às 14h), diminuindo um pouco durante i6 (das14h às 

17h), semelhante ao que acontece com as porcentagens dos acidentes. Porém, ao 

contrário do fluxo de veículos, em 2014, os acidentes não diminuíram no intervalo i8 

(das 20h a 00h). Também não seguiram a redução do fluxo orientado pela quantidade de 

veículos no intervalo i1 (da 00h às 04h). 

Quando observada a distribuição dos acidentes pelos intervalos de tempo do bloco 

Final de Semana, as divergências entre horários com maior fluxo no trânsito e a 

distribuição das porcentagens dos acidentes são muito significativas, indicando, mais 

uma vez, que o comportamento dos condutores é um foco explicativo importante para o 

entendimento da frequência das ocorrências desse tipo de acidente. Nos finais de 

semana, para os intervalos i7 (das 17h às 20h) e i8 (das 20h às 00h), os casos foram 

superiores a cem (100) registros, quando nesses intervalos o número de veículos no 

trânsito picoense, para o bloco Final de Semana é bem reduzido. Para esses mesmos 

intervalos, durante a semana, o maior número de ocorrência atingiu setenta e seis (76) 

casos. 

Em relação ao sexo dos acidentados em motocicletas em 2014 e que foram 

socorridos pelo SAMU picoense, tem-se o número de cento e quarenta e cinco (145) 

mulheres em um total de quinhentos e cinquenta e nove (559) registros que exibiam 

informações sobre o sexo do acidentado. Essa relação implica uma participação 

feminina de vinte e cinco vírgula noventa e quatro por cento (25,94%). Por mais que a 

moto seja considerada um veículo “masculinizado”, Picos exibe um percentual 
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significativo para a participação feminina nos acidentes de motociclistas e mantendo um 

patamar próximo ao do ano de 2013, indicativo de persistência no tempo do problema. 

Para a P.V.A.P-2016, o número encontrado referente a participação das mulheres 

como vítimas nos acidentes ainda foi superior, vinte e nove por cento (29%) das 

mulheres que responderam essa pesquisa afirmaram ter sofrido algum acidente de moto, 

corroborando novamente tanto com a persistência temporal do problema também entre 

as mulheres, bem como de um patamar que permanece entre vinte e cinco a trinta por 

cento (25% a 30%).  O Gráfico 67 exibe a relação entre acidentes de motos e sexo das 

vítimas. 

Gráfico 67: Sexo das vítimas para os atendimentos realizados pelo SAMU em acidentes de motos 

para o ano 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Partindo para a reação acidentes e uso de capacete pelas vítimas, existem cento e 

noventa e cinco (195) fichas sem informações se a vítima estava usando ou não o 

equipamento de segurança. Dessa forma, a porcentagem apresentada é referente às 

informações de apenas trezentas e sessenta e nove (369) fichas que assinalavam a 

presença ou não do capacete, ficando, portanto, a análise comprometida. O Gráfico 68 

demonstra essa divisão na utilização do equipamento de segurança. 
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Gráfico 68: Porcentagens das vítimas que usavam o capacete na hora em que se acidentaram e 

foram socorridos pelo SAMU por sofrerem acidentes de motos no ano 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

No que tange o uso de álcool e acidentes de motos para o ano de 2014, os valores 

apresentam-se significativos e divergentes quando comparados ao ano anterior. Essa 

divergência pode ser explicada hipoteticamente de algumas maneiras: a primeira pelo 

fator humano, como as fichas do SAMU de Picos passam por tratamento estatístico pela 

própria instituição, os dados de 2013, que apresentaram baixos índices para o uso de 

álcool, que notoriamente é elevado no país, pode ter sido motivo de atenção para a 

captação mais real desse dado no ano posterior por parte dos atendentes; outra possível 

explicação poderia ser encontrada na metodologia da coleta da informação, pois as 

fichas de entendimento do SAMU passaram por modificações em 2014. O Gráfico 69 

exibe a porcentagem em relação ao uso de álcool pelas vítimas de acidentes de motos 

para o ano de 2014. 

Gráfico 69: Porcentagens das vítimas que teriam feito uso de álcool pouco antes de se acidentarem 

de moto e foram socorridas pelo SAMU no ano 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como os dados sobre o uso de álcool são muito divergentes entre 2013 e 2014, os 

classificamos como não confiáveis para análise, somando-se a essa discrepância ainda 

foram contabilizadas quatrocentas e quinze (415) fichas sem informações sobre o uso de 

álcool. Supõe-se que muitas dessas informações não tenham sido registradas, ou por 

serem negativas ou por impossibilidade de confirmação. 

Excluindo da análise o uso do álcool por parte dos acidentados, percebemos, 

portanto, a persistência do fenômeno com características próximas para os acidentes de 

trânsito envolvendo motos em Picos em 2013 e 2014. Com a análise das características 

dos acidentes para o ano de 2015, teremos maior amplitude para conclusões sobre as e 

persistências e características do fenômeno no tempo. 

6.4 Atendimento do SAMU para o ano de 2015 

Em 2015, o SAMU existente em Picos atendeu, do dia 01 de janeiro a 31 de 

dezembro, um total de três mil quinhentas e setenta e quatro (3.574) ocorrências, 

gerando uma média de nove vírgula setenta e nove (9,79) casos diários. Desse número, 

seiscentos e cinquenta e seis (656) casos foram provocados por acidentes com veículos, 

implicando uma porcentagem de dezoito vírgula trinta e cinco (18,35%) de 

atendimentos gerados por acidentes de trânsito, com uma média diária de um vírgula 

setenta e nove (1,79) ocorrências para acidentes de trânsito. O Gráfico 70 exibe a 

relação entre atendimentos por acidentes de transporte entre todos os atendimentos 

realizado pelo SAMU de Picos em 2015. 

Gráfico 70: Porcentagens da participação dos acidentes com veículos no “universo” dos 

atendimentos realizados pelo SAMU no ano 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo auto/2017. 
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A maior parte dos acidentes de trânsito para os quais o SAMU foi acionado 

identificou mais de noventa por cento (90%) deles como sendo causados por motos, 

desse modo, identifica que os quinhentos e noventa e seis (596) casos deste tipo de 

atendimento exerceram uma pressão de mais de quinze por cento (15%) na demanda 

dos serviços de Atendimento de Urgência em Picos. O Gráfico 71 exibe as porcentagens 

por tipo de veículos envolvidos em acidentes no ano em análise. 

Gráfico 71: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes de trânsito por 

tipo de veículo para o ano de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Fica claro que por mais um ano, as motocicletas estão presentes na absoluta 

maioria dos acidentes de trânsito em Picos, sinalizando os caminhos a serem seguidos 

para a construção de uma política em nível regional para combater o evento acidente de 

trânsito. 

A distribuição mensal das ocorrências do evento acidente de moto em 2015 

apresenta "picos" de ocorrência, porém também nota-se uma tendência de distribuição 

regular do fenômeno ao longo dos meses do referido ano. O Gráfico 72 mostra a 

gradação mensal dos atendimentos. 
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Gráfico 72: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes de motos nos 

doze (12) meses do ano de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Entre os três (3) anos analisados, 2015 é o que apresenta uma distribuição mais 

regular para os casos ao longo de seus doze (12) meses, o mês de novembro figurou 

com a maior porcentagem de casos, agosto e abril dividiram a segunda (2ª) posição com 

a mesma percentagem, o mês de julho apresentou o menor percentual de casos. A 

diferença do mês com o maior número de casos com o de menor número de casos, 

novembro e julho respectivamente, mantiveram a diferença entre si em apenas três 

vírgula sessenta e nove por cento (3,69%), exibindo assim a tendência a uma ocorrência 

regular do fenômeno.  

Com relação à distribuição dos casos pelos dias da semana, mais uma vez, exibe-

se uma concentração nos sábados e domingos. Em 2015, esses dois (2) dias 

contabilizaram juntos quarenta e cinco vírgula sessenta e três por cento (45,63%) dos 

acidentes com motociclistas, o que significa em números absolutos duzentos e setenta e 

dois (272) acidentes, tendo o sábado, liderando o ranking, com cento e quarenta (140) 

ocorrências. Nota-se também, em relação a distribuição pelos dias da semana, a 

frequência dos acidentes, mais uma vez, como crescentes no sentido de segunda a 

sábado. No Gráfico 73, é possível visualizar a distribuição semanal dos acidentes em 

2015. 
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Gráfico 73: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU por dia da semana em 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Em relação a distribuição por intervalo, verifica-se um aumento do número de 

casos no intervalo de tempo que compreende do i2 (das 04h às 06h) ao i7 (das 17h às 

20h), ou seja, de certa forma há um elevar da periculosidade do trânsito picoense com o 

transcorrer das horas também em 2015. Ocorre ainda uma igualdade de casos nos 

intervalos i4 e i5, e entre todos os intervalos, os que mais registraram acidentes foram o 

i7 (das 17h às 20h) e o i8 (das 20h a 00h). Estes dois intervalos apresentaram juntos 

duzentos e sessenta e seis (266) casos, o que equivale a quarenta e quatro vírgula oitenta 

e cinco por cento (44,85%), distribuídos em cento e quarenta e três (143) casos no i7 

(das 17h às 20h) e cento e vinte três (123) no i8 (das 20h a 00h). O Gráfico 74 revela as 

porcentagens encontradas para os intervalos de tempo. 

Gráfico 74: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU por intervalo de tempo em 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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A relação entre o fluxo do trânsito e as ocorrências de acidentes exibe elevado 

número de casos durante a madrugada. Nessa faixa de tempo, há um número reduzido 

de veículos para a média diária do trânsito picoense, representando apenas três vírgula 

seis por cento (3,6%) desse total, a mesmo tempo neste intervalo, o i1(da 00h às 04h), 

ocorreram nove vírgula onze por cento (9,11%) dos casos.   

Ao cruzarmos informações dos atendimentos do SAMU com o mapeamento do 

fluxo do trânsito, percebe-se que os acidentes, em determinados intervalos, apresentam 

uma estrutura de crescimento que varia de forma independente ao fluxo, por exemplo: 

enquanto o fluxo diminui no intervalo i6 (das 14h às 17h), os números de casos 

aumentam. Durante os intervalos i4 (das 08h às 11h) e i5 (das 11h às 14h), ocorre 

aumento gradual na quantidade de veículos circulando no trânsito e os casos de acidente 

permaneceram estáveis. Já no i7 (das 17h às 20h), tanto o número de ocorrências quanto 

o número de veículos no fluxo do trânsito encontram seus maiores patamares, ou seja, 

nesse intervalo há correlação entre o pico do número de veículos no trânsito e o pico do 

número de casos.  

A participação feminina no número de casos em 2015 ficou próxima a apontado 

na P.V.A.P-2016, na qual vinte e nove por cento (29%) das pessoas acidentadas com 

motos eram mulheres. Já nas fichas de atendimentos do SAMU, as porcentagens para as 

ocorrências determinaram que vinte e sete vírgula quarenta e nove por cento (27,49%) 

das vítimas eram mulheres, o que implica em cento e sessenta e três (163) mulheres 

vitimadas nesse tipo de acidente em 2015. A análise das duas informações indica que o 

percentual de vitimização dos atendimentos “femininos” em Picos vem crescendo 

gradualmente. O Gráfico 75 mostra a diferença entre os quantitativos de atendimentos 

de homens e mulheres acidentados com motocicletas. 

Gráfico 75: Porcentagens de atendimentos realizados pelo SAMU para acidentes de trânsito por 

sexo para o ano de 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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O uso de capacete, nos registros de atendimentos dos acidentados com moto em 

Picos, ainda continua como minoria. A não utilização desse equipamento no momento 

em que ocorre um acidente está diretamente ligada aos óbitos e aos ferimentos graves. 

Uma pancada na região da cabeça de um motociclista que não faz uso do capacete, 

mesmo que o impacto seja ocasionado em uma velocidade considerada baixa para o 

trânsito, é capaz de produzir graves complicações e levar à morte. 

Um dos papéis importantes que a Sociologia poderia cumprir, para o requisito 

capacete, seria fomentar uma explicação que explicasse o porquê do não uso desse 

equipamento, apesar de ele ser, praticamente, o único equipamento de segurança 

oferecido a quem faz uso de motos. Dessa forma, poderiam ser criadas estratégias mais 

eficientes para ampliar o número de pessoas que usassem esse equipamento, em locais, 

por exemplo, onde não existe, ou raramente existe, fiscalização. 

Gráfico 76: Porcentagens das vítimas que usavam o capacete na hora em que se acidentaram e 

foram socorridos pelo SAMU por sofrerem acidentes de motos no ano 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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na hora do atendimento, da complexa atividade de socorrer pessoas feridas, da 

importância que cada socorrista dá a essa informação, além da impossibilidade da 

verificação da informação. O Gráfico 77 aponta os resultados dessa categoria de análise. 
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Gráfico 77: Porcentagens das vítimas que teriam feito uso de álcool pouco antes de se acidentarem 

de moto e foram socorridos pelo SAMU no ano 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

O problema dos acidentes de motos em Picos apresentou pequenas modificações 

nos anos de 2013, 2014 e 2015. Portanto no conjunto dos dados, de modo geral, temos 

um sutil agravamento, e assim a continuidade da situação em um patamar elevado e 

problemático. Para melhor compreensão do fenômeno, será exposto o comportamento 

de algumas variáveis para os acidentes através da comparação destas para os três (3) 

anos analisados. 

6.5 Apontamentos sobre a evolução dos acidentes de moto para os anos de 

2013, 2014 e 2015 

A situação de persistência do problema dos acidentes de transporte em Picos-PI 

pode ser observada pela pequena variação do número de casos de acidentes de motos 

nos três (3) anos em destaque, o Gráfico 78 agrupa as ocorrências.   

Gráfico 78: Número de atendimentos para acidentes de trânsito realizados pelo SAMU para os 

anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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Percebeu-se também que a variação dos casos de acidentes de trânsito seguiu a 

tendência dos acidentes de motos, em parte, porque os motociclistas representam a 

maior parcela dos acidentados, desse modo, suas tendências matemáticas para 

frequência de casos tendem a ser impressas quando feita uma análise global dos 

acidentes79, por exemplo, a pequena variação do número de acidentes de trânsito, dá-se 

pela pequena variação do número de acidentes de motos. Essa relação pode ser 

verificada no Gráfico 79. 

Gráfico 79: Número de atendimentos para acidentes de trânsito realizados pelo SAMU que 

envolveram motociclistas para os anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

No ano de 2013, foram registrados quinhentos e noventa e nove (599) 

atendimentos para motociclistas, em 2014, houve uma pequena redução de 

aproximadamente cinco vírgula oitenta e cinco por cento (5,85%) dos casos, porém, os 

números voltaram a subir em 2015 cerca de cinco vírgula sessenta e sete por cento 

(5,67%). Desse modo, observa-se que a variação numérica é pequena, sendo 

praticamente nula a redução percentual nos três (3) anos. Isso mostra claramente a 

persistência do problema em um patamar elevado. Essa preponderância dos acidentes de 

motos, tão gritante, deve ser foco de investigações sociológicas, pois além da relação 

ciência e entendimento da “realidade” pode ter a função prática de salvar muitas vidas.   

                                                           
79 O termo global aqui foi usado para o âmbito do número total de acidentes. Para o entendimento mais 

ampliado do fenômeno de crescimento dos números e das taxas, em um âmbito de investigação social, em 

um estado ou cidade, há de se somar a análise de comportamento fenômenos como o aumento da venda 

de veículos (econômico), crescimento da motorização da população, detalhes da malha viária e estrutura 

de fiscalização, faixa etária das vítimas e outros aspectos vinculados às vítimas. Porém não se pode deixar 

“de fora” da análise a inércia, a ineficácia e ausência de iniciativa por parte do estado (quando essas 

características existem) para o enfrentamento de um problema tão grave e amplo.  
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A utilização das Ciências Sociais para tomar o trânsito como objeto de estudo não 

é novidade desta década no Brasil, em 2006 já encontramos a pesquisa de Alessandra 

Capistrano Guimarães usando ditames antropológicos para compreender o trânsito 

apresentando um trabalho que buscava “[...] fazer um estudo acerca do trânsito no Brasil 

procurando reconhecer as relações sociais nas ruas, nos carros, e nos “encontros” 

sociais” (GUIMARÃES, 2008). Os patamares numéricos nacionais para mortes em 

acidentes de transporte indicam que o campo acadêmico já deveria ter sido mobilizado, 

de maneira mais eficaz, para além do entendimento do fenômeno, subsidiar ações 

práticas no âmbito de práticas pedagógicas, inovação tecnológica, críticas a políticas 

públicas, entre outros campos que atuem conjuntamente com as instituições 

governamentais no sentido de enfrentar o problema dos acidentes no trânsito, bem como 

focalizar essas ações em acidentes com motocicletas, que são preponderantes em 

acidentes e em mortes em decorrência deles no Brasil, com reflexo também em Picos-

PI. A estrutura gráfica de número 80 exibe a preponderância dos acidentes de motos nos 

três (3) anos em análise. 

Gráfico 80: Porcentagem da participação de motos em acidentes de trânsito para os anos de 2013, 

2014 e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 
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Picos para os três (3) anos analisados. Restringindo a análise aos três (3) meses de 

maior quantidade de ocorrências em cada ano, figuram os meses: abril, maio, junho, 

agosto, outubro e dezembro. Nesse contexto, destacam-se os meses de abril e maio, este 

se repetiu como um dos mais violentos em 2014 e 2015, enquanto aquele foi o único 

que esteve presente nos três (3) anos. 

Gráfico 81: Distribuição dos meses com maior ocorrência de casos para os anos de 2013, 2014 e 

2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Em relação aos horários, a regularidade persistiu para quatro (4) dos intervalos 

criados80: i5, i6, i7 e i8. O intervalo i7 (das 17h às 20h) destacou-se nos três (3) anos 

como o que mais apresentou casos, “seguido” pelo intervalo i8 (das 20h a 00h). A 

construção Gráfica 82 marca essa distribuição. 

Gráfico 82: Distribuição dos intervalos com maior ocorrência de casos para os anos de 2013, 2014 

e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

                                                           
80 Os intervalos são i1 (00h às 04h), i2 (04h às 06h), i3 (06h às 08h), i4 (08h às 11h), i5 (11h às 14h), i6 

(14h às 17h), i7 (17h às 20h), i8 (20h a 00h).  
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O intervalo i6 (das 14h às 17h) foi um dos três (3) mais violentos em 2013 e 2015, 

sendo sucedido pelo intervalo i5 (das 11h às 14h) em 2014. O mapeamento dos horários 

de mais ocorrência dos casos é de fundamental importância para ações de fiscalizações, 

que visam coibir comportamentos que são associados aos acidentes e que ainda são 

passíveis de punição com prisões, multas, recolhimento de veículo ou da habilitação. 

Os dados sobre a participação dos sexos demonstram aumento da vitimização 

feminina e uma redução proporcional dos casos masculinos nos acidentes de motos em 

Picos, o Gráfico 83 exibe a divisão por sexo. 

Gráfico 83: Distribuição por sexo nas ocorrências para os anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

A vitimização feminina merece atenção, além de estar crescendo, como podemos 

observar para os dados de acidente de motos, é a primeira causa de morte para o 

conjunto das causas externas entre as mulheres (CARVALHO, et al, 2009). O estudo 

também indica os fatores sociais como responsáveis por essa elevação: 

A expressiva mudança da condição feminina na sociedade tem como 

consequência sua exposição a diversos riscos e fatores semelhantes 

aos do homem, tornando-a alvo de inúmeras doenças e acidentes, 

inclusive os de trânsito. (CARVALHO, p.357, 2009) 

 

A relação acidentes e usos de capacetes, para os registros do SAMU analisados, 

além de demonstrar um índice muito elevado do não uso do capacete, assinalou que a 
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anos entre os acidentados de Picos-PI. O Gráfico 84 apresenta os percentuais dos que 
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Gráfico 84: Percentual de uso de capacete nas ocorrências para os anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

A maior concentração de acidentes, no qual o motociclista não estava usando 
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divergência é indicativa de possível falha humana nos preenchimentos das fichas, ou 

mudança de critérios nos registros. Abaixo, exibe-se o desenho gráfico desses casos. 

Gráfico 85: Uso de álcool nas ocorrências para os anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Essas informações apresentadas, para caracterizar o fenômeno acidentes de 

trânsito com foco nas motocicletas em Picos, subsidiam matematicamente a análise 
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Hospital Regional Justino Luz em Picos. Essa seção do trabalho, que desenharemos no 

capítulo seguinte, está vinculada a estrutura analítica que chamamos de 

“Comportamento dos pilotos” imbricando agora a análise por um viés mais sociológico.   
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“Quase todo o pensamento consciente num 

filósofo é dirigido secretamente pelos seus 

instintos e forçado a seguir determinado 

caminho.” 

(Friedrich Nietzsche) 

 

CAPÍTULO VII: COMPORTAMENTO DOS PILOTOS E ANÁLISE 

SOCIOLÓGICA: OS INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL 
As observações realizadas no Hospital Regional Justino Luz, em julho de 2017 

em Picos, tiveram um caráter empírico verificador da hipótese de que seria possível 

captar, por meio de conversas com alguns dos hospitalizados, as estruturas 

comportamentais identificadoras da ligação de comportamentos sociais à maneira como 

a vítima ou a pessoa conduzia o veículo, demonstrando assim que comportamentos 

sociais determinados previamente orientavam a condução de um dos veículos 

envolvidos no momento do acidente. Objetiva-se por meio desta exibir elementos que 

vinculam o modo de conduzir esses veículos estavam orientados por “sentidos” que os 

condutores davam a forma de guiar o veículo, resultando no evento “acidental”. Assim, 

fixaríamos empiricamente o acidente na estrutura interpretativa do trânsito como 

ambiente de comportamento. Também foi verificado se o perfil médio registrado no 

decorrer da pesquisa, para a maioria das vítimas, repetia-se nos internados em um dia 

qualquer no Hospital Justino Luz, a saber: jovens, do sexo masculino, de baixa renda, 

baixa escolaridade, que se acidentaram durante o final de semana ou em dias que o 

antecedem, dentro dos intervalos i7 (das 17h às 20h) e i8 (das 20h a 00h). 

A estrutura metodológica para a coleta das informações consistiu na escolha 

aleatória de um dia do ano de 2017 para visitar o Hospital81, tentar conversar com os 

pacientes internados em decorrência de acidente de moto, aplicando um roteiro 

semiestruturados a alguns pacientes e colher informações dos parentes ou dos 

prontuários médicos. Para completar as informações, foi necessário conversar com 

alguns funcionários do hospital e pacientes que não estavam mais internados no dia da 

visita. 

                                                           
81 O único norteador, para a escolha, foi que o dia da visita, para a verificação empírica e coleta de dados, 

fosse o mais próximo possível do fim do trabalho, para desse modo, caso as indicações fossem validadas 

pela observação empírica, também se comprovaria a manutenção mínima dessas estruturas no tempo. 
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7.1 Hospital Regional Justino Luz 

O nome do Hospital Regional localizado em Picos faz referência ao senhor 

Justino Rodrigo da Luz, popularmente conhecido como “seu Justino”. Ele foi um 

morador importante da cidade, tendo sido proprietário de farmácia e laboratório em 

Picos, nascido em 12 de dezembro de 1890, também fez carreira política, ocupando o 

cargo de prefeito de Picos por seis (6) vezes, exercendo essa função tanto no período da 

Ditadura Militar, quanto em período democrático. Hoje, seu nome é repercutido 

diariamente em referência ao hospital mais importante do Vale do Rio Guaribas. 

Apesar da importância que apresenta, o Hospital Regional Justino Luz não 

recebia, até o momento desta pesquisa, atenção – em termos de conservação, 

investimento e ampliação – proporcional à sua demanda, haja vista a necessidade de 

atender pacientes de toda região, principalmente os de alta complexidade. 

A imagem passada pela compleição física da entrada do Hospital Regional de 

Picos exacerba a ideia de que a instituição sofre com problemas de recursos para sua 

manutenção e conservação82. A entrada malconservada, em uma rua lateral, dá acesso 

de imediato a uma sala de recepção e espera, onde alguns pacientes aguardam pela 

triagem em cadeiras já bem desgastadas, o forte calor causa incômodo. 

O "quadro" formado nesta sala é comum às salas de triagem de muitos dos 

hospitais públicos brasileiros: pessoas com suportes para tomar soro na veia, outras à 

espera do “retorno” do atendimento, gente gemendo de dor, "pacientes" impacientes 

devido à demora do atendimento, e muitos exibindo o aspecto de preocupação e 

cansaço, outros simplesmente esperando concentrados em seus celulares. A sala de 

espera do Justino Luz é separada dos outros setores do hospital por uma grade metálica 

que dá acesso a um corredor, onde encontram-se mais alguns pacientes em cadeiras ou 

deitados em macas. A medida que se tem acesso às partes mais internas do hospital, o ar 

condicionado e a limpeza do local diminuem a má impressão inicial. 

O Hospital Regional Justino Luz atende a pacientes de Picos e de muitas cidades 

do Vale do Rio Guaribas, e não está preparado para os casos mais graves, o hospital não 

contava, até o momento de nossa visita, com UTI – Unidade de Terapia Intensiva –, não 

                                                           
82Assim que chegamos a entrada do Hospital tivemos que ajudar um casal a retirar uma senhora, muito 

debilitada, de uma maca hospitalar e colocá-la dentro de uma camionete antiga modelo A-10. 
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há neurologista de plantão e os casos mais graves ficam à espera de autorização de 

transferência para os hospitais de Oeiras, Floriano e, principalmente, Teresina. 

A visita para coleta definitiva de dados ocorreu no dia 26 de julho de 2017, uma 

quarta-feira. Nesse dia, existiam dez (10) pacientes internados em decorrência de 

acidentes de moto. Tivemos acesso às informações de todos esses pacientes que 

estavam, naquele momento internados, ao cruzar dados dos prontuários com 

informações obtidas por meio de conversas com os pacientes dentro das enfermarias. O 

paciente mais grave no hospital era uma vítima de acidente de moto, apresentava lesões 

múltiplas na coluna e aguardava transferência para Teresina, não tivemos acesso direto 

a esse paciente, pois o mesmo não se encontrava nas enfermarias. As informações 

colhidas indicaram que ficaria tetraplégico, a família já tinha sido informada e 

aguardava o jovem tornar a consciência para informá-lo da gravidade de seu estado. 

No momento da visita, algo incomodava bastante a equipe médica, algum 

problema, que não consegui identificar, estava impedindo a transferência imediata do 

jovem para Teresina, gerando um dilema que esses profissionais de saúde enfrentavam 

no momento: se aguardava a transferência ou solicitava à família um colchão de água, 

para tentar evitar escaras no corpo do paciente. Contudo, havia o temor de que, ao 

movimentá-lo da maca onde se encontrava o paciente para um "possível" colchão de 

água, essa movimentação agravasse ainda mais a situação, pois o procedimento a ser 

realizado em Teresina deveria ser uma delicada cirurgia para possibilitar futuramente, 

que o jovem acidentado pudesse ficar ao menos na posição sentada. 

No dia em que foi desenvolvida a escrita sobre o caso desse rapaz, chamou 

atenção a falta de informações na internet sobre seu acidente e o provável envolvimento 

de “um filho de um juiz de direito” no evento como o causador. Ao acionar nossos 

contatos no Hospital Regional, tivemos confirmada a participação dessa segunda pessoa 

no acidente, além disso, nos foi informado que o jovem havia falecido após ser 

transferido para Teresina. 

Podemos indicar uma primeira resultante entre os vínculos sociais e os resultados 

dos acidentes: o inadequado tratamento médico causado pelas condições de 

equipamento apresentadas no hospital e falta de vaga em um hospital de referência. A 

permanência do referido jovem no hospital de Picos, depois de constatada – devido a 

grave lesão na coluna – a necessidade imediata de transferência do paciente para 
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Teresina, a mais de trezentos quilômetros (300 km) de distância de Picos, e a forma 

inadequada dessa espera, obrigando a equipe médica a optar entre não movimentar  o 

paciente ou deixá-lo desenvolver feridas pelo corpo, demonstram a relação entre 

estrutura de saúde pública e resultados às vítimas dos acidentes.  Esta resultante 

chamamos de Ação Inadequada do Estado, após Acidente (AIE–A), que se 

caracterizaria pelas instituições estatais não ofertarem socorro, atendimento, 

medicamentos, profissionais especializados e tratamento adequado aos acidentados. A 

correção dessa cadeia de atendimento, após a ocorrência do acidente é fundamental para 

assegurar o máximo de possibilidades de sobrevivência e recuperação das vítimas. 

Portanto, a existência da AIE-A não só está vinculada à recuperação tardia, ou 

inadequada, em alguns casos, como à mortalidade em outros.   

O AIE-A não é incomum, nesta pesquisa, pode-se perceber sua ocorrência após o 

acidente de Sthiv, jovem “apresentado” na seção dos retratos sociológicos, a demora em 

sua transferência, associada a um quadro de hemorragia interna, reduziu suas chances de 

sobrevivência. Outra informação que se relaciona à constância da AIE-A em Picos é a 

de não haver neurologista de plantão no Hospital Regional. Essa informação pode ser 

associada ao caso de Som, jovem também retratado no Capítulo V, ele morreu três 

horas (3 h) após o acidente, estando já hospitalizado no Justino Luz, com uma grave 

lesão no cérebro, a existência de uma UTI e de um neurologista de plantão poderiam ter 

lhe dado a chance de sobreviver ao acidente. 

Ressalta-se que no dia da visita, em quase sua totalidade, os pacientes internados 

no Hospital Regional devido a acidentes de moto, negaram-se a responder as questões 

sobre como teria ocorrido o acidente, após ser explicado o objetivo da visita, ou seja, 

explicado que se tratava de uma pesquisa, mostravam-se muito temerosos em serem 

"prejudicados” de alguma forma, apenas dois (2) se dispuseram a responder perguntas 

em suas totalidades, e ainda foi solicitado, por um deles, que não fosse feito o registro, 

em áudio, da conversa, essas negativas causaram prejuízo à análise. 

A forma escolhida para reverter tal situação foi a de complementar os dados 

empíricos contatando pessoas que não estivessem internadas no Hospital Regional no 

dia da nossa visita, mas que tivessem sido atendidas nele devido a ferimentos causados 

por acidente com motocicletas. Para localizar esses pacientes, recorreu-se a pessoas de 

uma rede de informação que foi criada ao longo da pesquisa, indagando-as se 
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conheciam pessoas que teriam sido acidentadas com motos e que precisaram ser 

internadas no Hospital de Picos. Com as três (3) primeiras repostas positivas, entrou-se 

em contato com os acidentados, para assim completar os dados. 

7.2 Caracterização das vítimas hospitalizadas 
Entre os pacientes vítimas de acidentes com moto a que se teve acesso no dia da 

coleta de informações, nove (9) eram homens e apenas uma (1) mulher. Um dos 

pacientes era uma criança do sexo masculino de dois (2) anos e quatro (4) meses de 

idade, que teria quebrado o fémur ao ser atingido por uma moto. Desses pacientes, dois 

(2) eram moradores de Picos e o restante de cidades vizinhas. O Quadro 04 organiza as 

informações obtidas sobre os pacientes.  

Quadro 04: Informações sobre os pacientes internados no Hospital Regional de Picos por acidente 

de moto. 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PACIENTES INTERNADOS NO DIA 26/07/2017 

Cidade Quantidade Idade Profissão Escolaridade 

Caldeirão Grande do Piauí 1 37 Motorista E. Médio 

Francinópoles  1 22 Agricultor E. Fundamental 

Francisco Santos 1 21    Militar E. Médio 

Ipiranga do Piauí 1 17 Agricultor - 

Isaías Coelho  1 21 Manicure E. Médio 

Monsenhor Hipólito  1 27 Agricultor E. Fundamental 

Picos 1 47 Mecânico E. Fundamental 

Picos 1 02 - - 

São Luís do Piauí 1 27 Agricultor E. Fundamental 

Santa Cruz do Piauí 1 24 Agricultor E. Fundamental 

Fonte: Elaborado pelo autor/2017. 

Observa-se, nas informações da tabela, que há uma preponderância de 

“trabalhadores braçais” de baixa escolaridade e jovens, vitimados por acidentes de 

motos. Esse resultado é visto como um indicador claro do entrelaçamento dos acidentes 

com as matrizes culturais das vítimas, pois é indicador da estrutura que constrói e o 

perfil e a prevalência desse perfil para as vítimas de acidente de moto. Como quase a 

totalidade se negou a conversar com o pesquisador, não foi possível precisar o intervalo 

no qual ocorreu o acidente. Esse perfil foi construído através da captura de informações 

empíricas em um dia de coleta, é preciso ressaltar a aleatoriedade da escolha desse dia, 

o que reforça que essas matrizes orientariam as ações dos indivíduos no trânsito como 

ambiente de comportamento, pois reproduzem constantemente vítimas com perfis 
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sociais semelhantes e que podem ser captados em um dia amostral escolhido 

aleatoriamente. 

As primeiras ligações feitas entre as matrizes culturais e a forma de condução de 

um veículo no trânsito colaboram para a identificação do trânsito como um ambiente de 

comportamento. Tal identificação tem base na verificação empírica no hospital, que 

confirmou a reprodução de um perfil próximo a homogeneidade para os acidentados. 

Esses perfis se ligam a estruturas de disposição que criam o habitus de determinados 

grupos sociais. Porém permanece a pergunta: como ligar essas disposições e habitus 

ao perfil social identificado para as vítimas de acidentes com motocicletas? Não 

conseguimos localizar um sistema de predisposições homogêneo, que indique que o 

indivíduo, do perfil identificado, se comporte frequentemente na condução do veículo a 

buscar, de maneira consciente, aumentar suas próprias chances de sofrer um acidente. O 

que parece ocorrer para, uma média social, é exatamente a falta de vinculação clara por 

parte do indivíduo da periculosidade real de um acidente e sua forma de guiar uma moto 

no trânsito, afastando de seu pensamento a possibilidade de provocar um acidente, 

afastamento esse que seria construído por um habitus que predispõe a criação de um 

ambiente social, enquanto conduz o veículo, por meio do sentido que ele dá a essa 

condução no trânsito. Desse modo, as experiências individuais variadas dos atores 

sociais se ligam ao trânsito por caminhos fragmentados, mas que criam padrões 

comportamentais homogêneos para o ambiente de comportamento trânsito.  

Um exemplo de sentido inverso as disposições que separam condutas de veículos 

a possibilidade bem real da ocorrência de um acidente estar registrado em um estudo 

clássico: “(...) o ponto de partida é o de que a rua é um perigo. Ela pode ser o nosso 

túmulo, e nela devemos esperar pelo pior, pois que pertence aos veículos, jamais aos 

pedestres – essa maioria.” (DAMATTA, 2012, p.4). 

Uma das possíveis interpretações dessa estrutura: não há na estrutura social 

brasileira para uma parte de seus indivíduos, principalmente os jovens, uma 

predisposição permanente que indique e transmita claramente a seus indivíduos a 

sensação de periculosidade real no trânsito para certas formas de condutas, o que pode 

ser comprovado pelos números nacionais. Com isso, essa ligação passa a ser feita com a 

vivência social individualizada, através de vínculos como família, emprego ou outras 

relações difusas que criam vínculo de reconhecimento, representatividade e importância 
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individual, mas que interagem mal e tardiamente com o fator trânsito. Um exemplo 

seria a afirmação de que ser pai pode não está vinculado diretamente, em uma média 

social brasileira, a um comportamento de direção defensiva, objetivando diminuir os 

riscos da própria morte em um acidente, em virtude da nova responsabilidade paterna. 

Desse modo, os acidentes também atingem com certa frequência uma faixa etária acima 

daquela na qual estão comumente identificados os jovens. Todavia, ocorrem em menor 

número, porque alguns desses vínculos que se ligam a relações de importância, 

afetividade, responsabilidade entre outras, criam células de reconhecimento 

individualizado para o ator social, tendo como um dos resultados mudar o 

comportamento no trânsito, porém de maneira não sistematizada e às vezes tardiamente. 

A ligação direta e sistematizada entre vínculos sociais e trânsito poderia ser feita, 

além de elementos culturais, por meio de estruturas oficiais educacionais, que são pouco 

utilizadas para projetos desta natureza. Nas mídias, o tema ainda é pouco abordado por 

meio de ações que criem essa vinculação, focalizando apenas em exibir os acidentes.  

As explicações vinculadas são “imprudência”, “desatenção”, “excesso de velocidade”, 

“uso de álcool”, “impulsividade” ou simplesmente “falha humana”. Essas formas de 

expor e abordar o problema não têm surtido efeito ao longo de décadas. 

A nossa abordagem cria uma vertente explicativa de porque os jovens tendem a 

ser as maiores vítimas de acidentes de trânsito: vivem imersos em uma estrutura social 

que os constroem como “impulsivos”, ao mesmo tempo que não passa a real sensação 

de perigo relacionada à maneira de se comportar no trânsito, e devido a idade, a maioria 

não teve tempo de construir os vínculos sociais que os podem proteger de 

desenvolverem comportamentos de risco ao dirigirem ou pilotarem. Nesse caso, 

aprofunda-se a interpretação, para a vitimização jovem, pois o que aumentaria as 

possibilidades de um acidente não é o simples fato de “ser jovem”, mas ser jovem e 

pertencente a um grupo de comportamento social que ao se conectar com o trânsito, o 

faz de maneira específica aumentando as possibilidades de um acidente.  

Soma-se a essa estrutura a informação pragmática que boa parte desses jovens 

frequenta ambientes educacionais não favoráveis ao fornecimento de aportes concretos 

de reconhecimento individuais mais amplos como: sucesso no trabalho, 

desenvolvimento de atividades artísticas, montagem de negócios, abertura de empresas, 

seguirem carreira acadêmica, entre outros elementos que podem exercer o papel de 



227 
 

proteção para esses indivíduos oferecendo espaços sociais de reconhecimento mais 

concretos do que formas de conduzir um veículo. Acrescenta-se a essa relação, a pouca 

escolaridade que desenvolveram ao longo de suas vidas, diminuindo as chances da 

construção dessas células de reconhecimento e vínculos mais cedo e com maior 

facilidade. Assim temos um possível vetor explicativo para a constatação de que quando 

a idade das vítimas de acidentes de moto sobe, a escolarização tende a se manter baixa. 

Em virtude dos acidentes de trânsito se relacionarem ao grau de escolaridade e, 

consequentemente, a questões de ordem financeira, poderia surgir a hipótese de cunho 

econômica que universalizasse a explicação, por exemplo: os trabalhadores de baixa 

escolaridade, e jovens, recebem baixos rendimentos, o que faz com que tenham acesso a 

motos e não a carros. Como as motos são menos seguras, mais acidentes aconteceriam. 

Porém, entende-se que essa estrutura econômica de acesso às motos é apenas um fator 

que soma à estrutura explicativa, e não um contraponto, ou seja, o acesso às motos vem 

a somar com os mecanismos sociais que estimulam certas formas de conduzi-las, além 

de não explicar porque certos locais há manchas para esses acidentes, nem a 

interiorização, nem que a mortalidade cresce acima da motorização por motos em 

muitos lugares, nem muito menos a concentração em dias da semana e intervalos de 

tempo, muito menos a não utilização do capacete, nem a AIE-A.  

Todavia, a estrutura econômica explica claramente outra situação, pode-se 

concluir, com segurança, que no Brasil escolhe-se quem pode ou não morrer! E essa 

escolha é endossada pelo Estado que pouco faz para conter o fenômeno. Prova disso é 

que nos homicídios, por exemplo, há um perfil claro das vítimas, que aponta para 

homens, jovens, de cor negra ou parda, baixa escolaridade e baixa renda. Algumas 

dessas características, repetem-se para os acidentes envolvendo motocicletas, as 

principais vítimas são homens, jovens, de baixa renda e de baixa escolaridade. 

7.3 Vítimas que foram internadas no Hospital Regional Justino Luz  

Para o prosseguimento da verificação empírica das afirmações feitas, descrevem-

se as vítimas de acidente de motos que foram internaram no Hospital Regional Justino 

Luz em Picos, e que foram acionadas para amostragem nesta pesquisa. A análise das 

informações coletadas através dos depoimentos será realizada, inicialmente, com a apresentação 

da descrição das cinco (5) vítimas contatadas. Posteriormente, os acidentes que as vitimaram, 

serão inseridos na estrutura analítica explicativa. Vale frisar que as pessoas identificadas pelos 
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pseudônimos Ilmar e Lia são as que ainda estavam internadas no Justino Luz, por ocasião da 

visita ao hospital e que responderam aos nossos questionamentos. 

Dentre as pessoas que estavam internadas nas enfermarias do Hospital Regional 

no dia da nossa visita, apenas duas (2) se dispuseram a conversar e a responder as 

perguntas. O quantitativo mínimo esperado para amostragem era de cinco (5) pessoas, o 

que se referia a metade dos internados por acidentes com motos, esse número foi 

determinado para que fosse igual ao número de atores sociais apresentados nos retratos 

sociológicos. Para contornar o problema de apenas dois (2) ter aceitado conversar com o 

pesquisador, foram entrevistadas mais três (3) vítimas de acidentes com motos, que 

haviam sido internadas no referido hospital, mas que já estavam de alta. 

7.4 Imar 

A primeira pessoa que aceitou falar sobre o acidente foi o senhor Imar83, a causa 

de sua internação, ocorrida no dia da visita 26 de julho de 2017, não foi diretamente o 

acidente de moto que ele sofreu, mas uma queda em sua residência que agravou 

bastante o ferimento proveniente do acidente com a motocicleta. “Seu” Imar é 

mecânico, tem quarenta e sete (47) anos, estudou apenas até o Ensino Fundamental e é 

morador da cidade de Picos. 

O acidente de moto com o senhor Imar ocorreu em uma sexta-feira próximo às 

dezenove horas e trinta minutos (19h30min), após um dia de serviço em sua oficina, 

quando retornava para sua residência, localizada no Bairro Jardim Natal. Ele nos 

informou que após ter bebido algumas “poucas cervejas” com amigos, trafegava pela 

BR 316 e ao se aproximar da entrada que dá acesso ao bairro onde mora, teria tentado 

fazer a conversão, como “vinha muito rápido” percebeu que não iria conseguir fazer a 

curva e acionou os freios da motocicleta, o veículo derrapou fazendo com que caísse 

sobre o asfalto da BR 316, na queda teria batido violentamente o joelho no chão, 

lesionando-o. Apesar de não estar usando capacete, sofreu, além da pancada no joelho, 

apenas algumas escoriações. 

Socorrido, primeiramente por moradores e depois por familiares, foi conduzido ao 

Hospital Regional Justino Luz, passou por procedimentos médicos, ficou internado 

alguns dias, recebendo alta posteriormente. Quando contavam dois (2) dias que havia 

recebido alta, “seu” Imar sofreu um tombo dentro de casa, o que agravou bastante a 

                                                           
83 Todos os nomes que aparecem nessa secção são fictícios. 
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situação do seu joelho, pois no momento dessa segunda queda, o joelho ainda se 

encontrava bastante machucado. Novamente socorrido ao Hospital Regional, foi 

medicado e informado que haveria necessidade de se submeter a um procedimento 

cirúrgico. Foi nessa condição, à espera da liberação para realizar a cirurgia, que o 

encontramos no hospital. O procedimento cirúrgico que ele aguardava seria realizado 

em Picos, já que o Hospital Regional conta com dois (2) ortopedistas de plantão e um 

(1) centro cirúrgico, capaz de realizar cirurgias ortopédicas de média complexidade. Na 

enfermaria do hospital, deitado, mas demonstrando impaciência, “seu” Imar relatou 

estar “chateado” com a demora na espera da cirurgia, pois sobrevive de seu trabalho e 

não poderia ficar muito tempo “parado”. 

O acidente de “seu” Imar fica assim configurado nesta pesquisa: reproduz o 

padrão de baixa escolaridade, baixa renda e de indivíduo do sexo masculino, além do 

acidente ter ocorrido em uma sexta-feira, dia que marca a forte elevação dos casos, e no 

intervalo i7 (das 17h às 20h), que lidera o número de casos para esse tipo de evento. 

Não foi possível localizar a AIE-A nesse caso, além de se encontrar fora das faixas 

etárias que concentram a maior parte das vítimas. 

7.5 Lia 

Era a única mulher internada no dia da visita vítima de acidente de moto, conta 

vinte e um (21) anos de idade, trabalha como manicure e, no momento, não está 

estudando. Lia não mora em Picos, reside em uma das cidades do Vale do Rio Guaribas 

e foi a única que não impôs nenhuma barreira para prestar informações, afirmando que 

estava à disposição para ajudar no que fosse preciso. 

No momento do acidente, Lia se deslocava do salão de beleza onde trabalha para 

sua residência, ela relatou que estava tranquila e pilotava devagar, ressaltando que 

estava apenas com vontade de chegar logo em casa, pois sentia fome, o acidente 

aconteceu por volta do meio-dia, em uma esquina muito próxima a sua casa, e que ao se 

aproximar da referida esquina, ela teria percebido, um homem que trafegava no sentido 

contrário pilotando uma moto, e que este estava claramente distraído, pois não olhava 

para frente. Quando percebeu que o outro veículo rumava em sua direção, diminuiu a 

velocidade e começou a buzinar, o homem demorou mais do que ela previa para 

percebê-la, e no momento em que Lia tentou frear sua motocicleta, o outro condutor 

percebeu sua presença, no entanto, os veículos já estavam muito próximos, e a tentativa 
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de evitar a colisão acabou acarretando um choque lateral entre os veículos, resultando 

em uma colisão “de raspão” entre as duas (2) motos e nesse choque entre os veículos, 

Lia foi atingida no pé esquerdo. 

Socorrida por populares, foi levada ao Hospital Justino Luz com muita dor, a 

lesão no seu pé aparentemente não foi grave, no momento em que foi abordada pelo 

pesquisador, Lia esperava os resultados de exames para saber quais procedimentos 

seriam realizados. No final da conversa ela afirmou que em BR sempre anda de moto 

“bem ligeiro” e que já a teriam avisado para tomar cuidado ao pilotar, contou também 

que agora estava com medo de voltar a conduzir uma moto. 

O caso de Lia localiza-se fora da estrutura majoritária dos acidentes, já que 

ocorreu em uma quarta-feira, dia que não apresenta grande taxa de ocorrência de 

acidentes, sendo do sexo feminino que compõe os vinte e cinco por cento (25%), em 

média, das pessoas desse sexo que são vítimas de acidentes na região. Soma-se a isso, o 

fato de ter se acidentado no intervalo i5 (das 11h às 14h), que também não apresenta 

uma grande concentração de casos, porém se encontra na faixa etária jovem, a mais 

vitimada por esse tipo de acidente, além de compor o grupo de baixa renda e baixa 

escolaridade. 

7.6 Tinho 
Tinho é morador de Teresina, porém trabalha em Picos, tem trinta e cinco (35) 

anos e curso superior, ele faz parte dos acidentados que foram contatados fora do 

Hospital Regional, mas que passaram por atendimento, devido a acidente de moto, 

naquela instituição hospitalar. Tinho exerce a profissão de professor na cidade de Picos, 

onde possui uma moto para se locomover pela cidade, porém essa moto foi levada para 

Picos depois do acidente, e que no dia em que o evento aconteceu, ele estava usando 

uma moto emprestada. 

Naquela ocasião, ele havia acabado de almoçar em um restaurante no bairro onde 

trabalha, mesmo assim, estava atrasado, subiu na moto e saiu rapidamente em uma 

velocidade, segundo ele, próxima a cinquenta quilômetros por hora (50 km/h), em 

determinado trecho, um ônibus fez uma conversão e entrou na rua na qual o professor 

trafegava, ele rapidamente teria tentado desviar a trajetória que levaria a um impacto, 

mas não conseguiu, chocando-se lateralmente com o ônibus. Mesmo com o impacto não 



231 
 

caiu, conseguiu se equilibrar e parar a motocicleta um pouco a frente. Conversou com o 

motorista, disse que não tinha se machucado e que estava tudo bem e seguiu 

normalmente para o trabalho, porém pouco tempo depois, começou a sentiu a mão doer, 

dirigiu-se ao departamento médico da instituição de ensino onde o médico foi contatado 

e o encaminhou para o Hospital Regional de Picos. Chegando ao hospital, foi constatado 

que dois (2) ossos da mão esquerda estavam quebrados, medicado retornou pra casa, 

seguindo no outro dia para Teresina em busca de um ortopedista pelo plano de saúde 

particular do qual é associado. 

Alguns dias após a retirada do gesso, foi constatada a necessidade de cirurgia, que 

foi realizada um dia após essa constatação. Depois da cirurgia, ele teve necessidade de 

passar por sessões de fisioterapia, pois os dedos lesionados “não fechavam”. 

Após um período de afastamento voltou às atividades normais, porém teve receio 

de que tivesse alguma sequela na mão, e que esse problema atrapalhasse seu 

desempenho no trabalho, já que é professor de informática e ensina disciplinas 

vinculadas à programação de computadores, tarefa que exige o uso constante das duas 

mãos. 

Ao ser questionado por que o acidente tinha acontecido, ele disse que por ser um 

local de trânsito leve, muito próximo ao trabalho e conhecido por ele, jamais passou 

pela cabeça que poderia se acidentar e, como estava com pressa, acabou por sair rápido 

e sem prestar a devida atenção. O acidente, segundo Tinho, atrapalhou algumas 

obrigações familiares, especificamente com o filho, e algumas atividades esportivas. 

Tinho se encontra, pela faixa de renda, idade e escolaridade, horário e dia do 

acidente, uma terça-feira, fora do perfil da maior parte das vítimas de acidentes de moto 

em Picos, também não localizamos AIE-A no caso, encaixando-se no perfil comum 

apenas pelo sexo.  

7.7 Tilson 
Tilson é um jovem de dezoito (18) anos, morador de uma das cidades próximas a 

Picos e que se locomovia diariamente a esta cidade, onde concluiu recentemente o 

Ensino Médio. Há pouco tempo, ele foi aprovado para um curso superior em Picos, que 

se iniciará em agosto do ano corrente (2017). 
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No dia do acidente, o jovem voltava de uma festa na zona rural da cidade onde 

mora, era a madrugada de um sábado, por volta das duas horas (2), ao entrar em uma 

curva, localizada em um trecho de descida, ele não teria conseguido fazer a manobra 

necessária completamente, com isso acabou por sair da pista, batendo em um barranco e 

sendo projetado a frente juntamente com outro jovem que estava na garupa da moto. 

Foram socorridos por um companheiro que também retornava da mesma festa e seguia 

próximo aos dois (3), conduzindo outra motocicleta. Tilson foi conduzido por amigos 

até sua casa, posteriormente foi conduzido para o Hospital Regional Justino Luz, em 

Picos, onde permaneceu internado por doze (12) dias. Devido ao acidente, o jovem teve 

escoriações no pescoço e na perna, um corte no joelho e uma perfuração no fígado. Ele 

afirmou que tinha bebido “um pouco” na festa, e que vinha com pressa para chegar em 

sua cidade, pois o rapaz que o acompanhava na moto estava “muito alcoolizado”. Ele 

atribui o fato de o acidente ter acontecido à falta de atenção e diz sentir uma sensação 

“péssima” quando se lembra do fato, pois, no momento, pensou que ia acontecer algo de 

“ruim”.  

Tilson se encaixa em alguns dos padrões que constroem o perfil da maioria das 

vítimas dos acidentes de moto: jovem, do sexo masculino, acidentado no final de 

semana, quando estava a lazer, tendo feito uso de álcool pouco antes de se acidentar. 

Porém, ele não pertence a uma família de renda baixa, para os padrões da região. 

Também não foi localizado AIE –A em seu caso, haja vista que os ferimentos foram 

tratados no Hospital Regional de Picos, com relativo sucesso. 

7.8 Santos 
Santos conta trinta e dois (32) anos, completou o Ensino Médio e trabalhava como 

auxiliar de topografia, até o dia em que se acidentou. Isso ocorreu em uma sexta-feira, 

quando ele voltava, pilotando uma moto, para a cidade onde estava residindo a pouco 

tempo por causa do trabalho. Relata que “deveria ser” umas dezessete horas (17h), 

quando, em uma subida, acabou se distraindo ao olhar o velocímetro do veículo, ao 

retomar a atenção para a rodovia, já estava “sobrando” na curva e muito próximo a 

umas pedras que ficam bem perto do acostamento. No momento do acidente não usava 

capacete, sofreu uma pancada na cabeça, fraturou uma vértebra, quebrou uma costela e 

perfurou um pulmão, como não perdeu os sentidos na hora do impacto, tentou levantar-

se, lesionando gravemente a medula, o que resultou, como sequela em uma paraplegia.  
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Após o acidente foi socorrido por moradores, depois pela ambulância da cidade, 

que o levou para o Posto de Saúde Municipal, posteriormente, foi transferido para o 

Hospital Regional Justino Luz, em Picos, de lá sendo transferido, mais uma vez, agora 

para Teresina. O acidente causou surpresa a seus amigos, pois Santos pilotava com 

cuidado. Quando se acidentou, estava conduzindo o veículo próximo a sessenta 

quilômetros por hora (60 km/h).  

Após receber alta do hospital relata dificuldades, permanecia quase todo o tempo 

deitado, chegando a sofrer com escaras pelo corpo. Hoje, tenta levar uma vida normal, 

consegue dirigir um carro, que adaptou a suas necessidades, e sustenta-se com a 

aposentadoria “por invalidez” que conseguiu pela empresa onde trabalhava. Santos 

realizou algumas sessões de fisioterapia, para tentar recuperar os movimentos, porém 

parou por falta de “ajuda” e achar que o tratamento não tinha “qualidade”. 

Alguns padrões construtores do perfil da maioria dos acidentados se repetem para 

o caso de Santos, sendo eles: sexo masculino, baixa escolaridade, baixo rendimento 

financeiro, o fato de o acidente ter acontecido em uma sexta-feira, quando ocorre a 

transição na elevação dos casos para o pico dos finais de semana, sem o uso do capacete 

e no intervalo i7 (das 17h às 20h), no qual mais ocorre esse tipo de acidente. Desviando 

um pouco do padrão apenas pela idade. 

A localização do AIE-A, no caso de Santos, constitui-se por conta da não 

existência de equipe de atendimento médico de emergência na cidade onde se 

acidentou; da impossibilidade de ser tratado tanto lá como em Picos, resultando em uma 

viagem de quase quatrocentos e cinquenta quilômetros (450 km) e em duas 

transferências entre instituições hospitalares. 

7.9 Caracterização geral dos tipos de acidentes 

A estrutura explicativa, até aqui construída, tomou como base o comportamento 

das vítimas, interligando essa estrutura comportamental aos acidentes através da 

descrição dos mesmos mediante a interpretação sociológica construída com base no 

entendimento do trânsito como um ambiente de comportamento. Partiu-se do 

pressuposto que não teria sido uma atitude isolada e no momento errado o principal 

causador do acidente, mas, sim, que a ação causadora do evento estar ligada a padrões 
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vinculados às matrizes culturais que direcionam as formas de agir em um trânsito por 

dar significados a esses modos de comportamento.  

Isso posto, identifica-se alguns limites para a análise: primeiro, os atores sociais 

não se comportariam do mesmo modo o tempo, e mesmo que ocorresse essa 

manutenção comportamental para forma de conduzir-se no trânsito, não implicaria em 

certeza de acidente, apenas no aumento dessa possibilidade, por exemplo, alguém que 

pilota uma moto de forma “agressiva” pode se envolver em um acidente que não foi 

produzido devido a essa forma de pilotagem. Segundo, dentro de um mesmo 

deslocamento, a estrutura de comportamento pode variar bastante impulsionados por 

pensamentos, lugar que se encontra, irritação, presença de fiscalização; relatamos que 

essas variações condizem com a caracterização do trânsito como ambiente de 

comportamento, onde a maneira de portar-se é variável conforme diversos aspectos e 

momentos apresentados. Terceiro, em muitos acidentes ocorre o envolvimento de pelo 

menos dois (2) veículos, o que dificulta a possibilidade dos dois (2) condutores estarem 

conduzindo seus veículos orientados por comportamentos semelhantes no momento em 

que ocorreu o acidente, portanto muitas pessoas são vítimas de acidentes causados pelo 

comportamento de outros e não de si. Elencados três (3) aspectos para a percepção de 

limites da análise, estes também são indicativos da multicausalidade que podem 

envolver o fenômeno acidente de trânsito.  

Porém mesmo com essa multicausalidade, haja vista, que por hipótese os 

acidentes se ligam às estruturas sociais predeterminadas, e, portanto deveriam criar 

alguns padrões de ações regulares significativas que os produzem, e com base nos 

ensinamentos de Bourdieu que indicam que as permanências são os núcleos mais 

persistentes das representações sociais, resolvemos examinar os acidentes, em busca 

dessas regularidades nos comportamentos que permitissem classificar tipos de 

acidentes e testar essa classificação nos acidentes aqui retratados. 

7.10 Classificação dos tipos de acidentes 

Após construída a classificação dos tipos de acidentes, e testarmos 

empiricamente com os dez (10) casos aqui retratados, passamos a examinar, com base 

nessa classificação, todos os relatos de acidentes que tínhamos acesso e que não 

figuraram neste trabalho, mesmo apresentando alguns limites a estrutura se mostrou 

eficiente e funcional.  
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A caracterização dos tipos de acidentes foi efetivada através da fragmentação da 

estrutura weberiana de tipo ideal, sendo acentuados de maneira unilateral alguns 

fenômenos comportamentais, que ocorrem com certa frequência nos acidentes, assim 

objetivou-se a definição de um quadro homogêneo de pensamento, que pudesse servir 

para classificar esses eventos dentro de uma regularidade de ações significativas 

presentes no fenômeno. 

A busca por classificar os acidentes dessa forma, acabou por resultar em cinco (5) 

tipos de casos. Após a construção da classificação e verificação empírica, demonstrou-

se que em um mesmo acidente podem ocorrer características que o incluiria em mais de 

uma classificação, sendo, portanto, esse fator um limite importante pra a análise. A 

metodologia para esta parte do trabalho foi composta através da descrição da maneira 

como aconteceram os acidentes e da acentuação unilateral de algumas das 

características do evento associadas à estrutura analítica criada, focando no 

comportamento do condutor ou de um dos condutores envolvidos. 

A verificação ocorreu após termos a descrição do evento e a observação se o 

mesmo se encaixava ou não, pela forma como aconteceu, em uma das classificações 

construídas para tipos de acidentes. A classificação e a construção das nomenclaturas 

ocorreram da seguinte forma: observava-se o encaixe do evento acidental na estrutura 

de explicação do trânsito como ambiente de comportamento, posteriormente eram 

elencadas quais as principais características que permitiam esse encaixe e segmentava-

se ações padrões e possíveis objetivos sociais dos comportamentos que geraram o 

acidente. Quando não ocorria o encaixe, observavam-se quais eram as características 

que não permitiam, ou permitia, tentando agrupar essas características para outra 

classificação. Desse modo, ocorreram as classificações, comparações, encaixes e 

construção de nomenclaturas classificativas. Obtivemos cinco (5) nomenclaturas e 

descrevemos suas principais características, permitindo assim a classificação dos 

acidentes de trânsito, resultados que passamos a expor. 

1 - ACIDENTE COMUNICATIVO: ocorre quando o acidente aconteceu por o 

indivíduo está tentando passar alguma mensagem pela forma que guia o veículo. Esse 

indivíduo percebe o trânsito como um ambiente comunicativo e, através da maneira 

diferenciada como se comporta como sempre trafegar em alta velocidade, fazer 

manobras arriscadas, modificar a estrutura física do veículo, fazer malabarismo com o 
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transporte, entre outras ações de caráter comunicativo, tentando associar uma forma de 

condução diferenciada a sua personalidade. Esse fator se tornaria mais arriscado quando 

é atrelado a uma frequência de vertente diária. 

2 - ACIDENTE CAUSAL: ocorre quando da distração rápida do condutor 

resultou em um acidente, por exemplo, olhar de lado no mesmo momento no qual o 

veículo da frente parou, ou manipular rapidamente aparelhos como painel de sons 

automotivos ou celulares. Outra variável é quando o condutor observa uma situação que 

aparentemente não apresenta grandes possibilidades de se transformar em um evento 

acidental, com isso, ele não toma precauções e o evento, rapidamente, transforma-se em 

um acidente. Por exemplo: não diminuir a velocidade ao perceber animais próximos a 

rodovia, ou ver crianças brincando com uma bola na calçada e não imaginar que 

rapidamente elas podem se projetar para a rua. 

3 - ACIDENTE MECÂNICO: ocorre quando uma falha mecânica no veículo, que 

não poderia ser prevista, bem como falhas de difícil percepção na via, acarreta a 

ocorrência de um acidente. Outra variável desse tipo de acidente é a falha na percepção 

dos condutores, provocadas por barreiras visuais ou situação que impossibilite ou 

mesmo de evitar o evento acidental. Por exemplo, um pneu novo estoura sem motivo 

aparente, um buraco localizado em uma curva, algo atravessa ou é projetado sobre o 

veículo a tempo e espaço impossíveis de evitar a colisão, ou a tentativa de desvio de 

algo que surge de maneira inesperada, sem perceber que esse desvio acarretará o 

acidente. 

4 - ACIDENTE SOCIOLÓGICO: ocorre quando o condutor está sobre influência 

de fatores sociais que encobrem sua percepção de um possível acidente pela forma que 

conduz o veículo. Essa estrutura pode ser gerada pelo conforto e segurança de um 

veículo, pela situação social dentro do veículo, que pode ser construída por uma música 

empolgante, uma conversa agradável, um namoro, irritação ou outros motivos que 

afastam significativamente da mente do condutor que há possibilidades da ocorrência de 

um acidente pela maneira como está conduzindo o veículo naquele momento. Por 

exemplo, após o retorno de uma festa que foi muito prazerosa, na qual o condutor fez 

uso de bebidas alcoólicas, que diminuem as respostas do ato reflexo, e no seu veículo 

está alguém que ele tenta convencer que deve seguir com ele a um motel, a conversa 

está se encaminhando bem, e tudo isso ocorre em uma BR à noite, a uma velocidade 
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próxima de cem quilômetros por hora (100 km/h) mesmo assim o condutor não percebe 

o risco, pois está muito centrado na ocasião social. 

5 - ACIDENTE CALCULADO: ocorre quando o condutor tinha consciência dos 

riscos que corria pela forma como conduzia o veículo, mas teria optado por manter o 

comportamento e a forma de condução, o que resultou em um acidente. A manutenção 

desse tipo de comportamento por ser motivado por irritação, pressa ou algum motivo 

que impele ao condutor o desejo de chegar mais rápido, ou manter a maneira que 

guiava, mesmo antecedendo os riscos. Por exemplo, ao ser perseguido em uma estrada à 

noite, e desenvolver alta velocidade para tentar escapar do perseguidor em altíssima 

velocidade, ou mesmo com medo de um acidente conduz o veículo em alta velocidade 

porque está atrasado para um compromisso importante. 

Sendo estes, portanto as cinco (5) classificações encontradas. Ressaltamos que, 

como se trata de uma estrutura classificatória, com base nos tipos puros ideais 

weberianos, dificilmente serão encontradas de forma isolada na realidade social. 

Percebe-se também que a estrutura explicativa desta pesquisa, elaborada com o trânsito 

representado como ambiente de comportamento, trata principalmente dos tipos de 

acidentes denominados como acidentes comunicativos, acidentes sociológicos e 

acidentes calculados, afastando-se mais dos acidentes casuais e acidentes mecânicos. 

Tomando como base essa estrutura explicativa, realizar-se-á a classificação dos dez (10) 

casos de acidentes retratados mais detalhadamente nessa pesquisa. 

7.11 Classificação dos acidentes analisados para o trabalho 
Ressaltamos que a classificação tem como base o comportamento imediatamente 

anterior ao acidente, na intenção de revelar o sentido atribuído ao comportamento do 

condutor na hora em que o acidente aconteceu, e se esse comportamento foi um fator 

preponderante para a ocorrência do fato.  

7.11.1 Som 

O primeiro acidente submetido à estrutura de classificação foi o do jovem aqui 

retratado com Som. Um amigo de infância de Som, afirmou que ele sempre andava 

muito rápido quando estava de moto e ele teria sofrido alguns acidentes. Ele utilizava 

uma moto de baixa cilindradas e custo pequeno, mas que teria mandado rebaixar o 

veículo para ficar com um aspecto mais moderno e de estilo jovem. As condições 
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financeiras de Som não o permitiam adquirir um veículo que marcasse sua presença 

apenas pela posse do veículo, restando ao jovem a maneira de conduzir o veículo como 

um marco de sua presença e identidade. Essa forma de se portar no trânsito o fez pilotar 

uma moto rebaixada, sem utilizar o capacete contribuído significativamente para o 

resultando do evento acidental, após tentar se esconder de uma viatura da Polícia 

Rodoviária Federal. Desse modo, classifica-se o acidente de Som, com base na sua 

forma de se portar no trânsito como um acidente comunicativo. 

7.11.2 Xel 

Apesar de alguns dos acidentes sofridos anteriormente pelo agricultor Xel, pelas 

descrições que temos, encaixarem no tipo comunicativo, o acidente que resultou em sua 

morte parece não estar ligado a essa tipologia, pois no momento do acidente que lhe 

retirou a vida ele teria passado para a contramão para “livrar” de um buraco, por um 

acaso no mesmo instante no qual ocorreu um movimento brusco da passageira da moto 

que viria no sentido contrário, fazendo com que os veículos se chocassem, causando o 

acidente. Como ele percebeu a moto no sentido contrário, e mudou de faixa sem 

conseguir antever a movimentação que casou o impacto, identifica-se o acidente como 

causal. 

7.11.3 Ciel 

Em virtude de não ter detalhes sobre como ocorreu o acidente de Ciel, não há 

como produzir a classificação do mesmo. 

7.11.4 Sthiv 

Diante da declaração de que pilotava a moto em baixa velocidade e que, 

provavelmente, não teria percebido que havia vacas na pista, o acidente de Sthiv se 

enquadra no tipo mecânico, pois teria ocorrido por falha na percepção, provocada pela 

cor dos animais e a insuficiente iluminação do local, fazendo com que o jovem entrasse 

sem a mínima chance de perceber, ou ter como antever a situação que lhe retirou a vida. 

7.11.5 Hérica 

O acidente de Hérica, analisado do ponto de vista de como ela conduzia o veículo, 

e não do causador, também se enquadra como mecânico, pois a maneira como o outro 

veículo atravessou a pista lateralmente, de forma brusca e já muito próximo a Hérica, a 

deixou sem possibilidades de antever ou se livrar do impacto. 
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7.11.6 Imar 

“Seu” Imar dirigia-se pra casa, depois de um dia de trabalho e de ter bebido um 

pouco com os amigos, estava tranquilo e feliz. A curva que deveria fazer para chegar ao 

bairro onde mora é perpendicular a BR 316, o que permite fazer a curva apenas em 

baixa velocidade, entretanto, por algum motivo ele teria tentado, sem perceber, realizar 

a manobra com a velocidade muito superior a indicada para conseguir efetuar a 

manobra. Isso o fez cair em um local que lhe era familiar no qual trafegava diariamente. 

Tudo leva a crer que o estado de espírito de “seu” Imar afastou do seu senso a noção de 

que não conseguiria fazer a curva na velocidade na qual conduzia a moto, envolto no 

alívio de mais um dia de serviço e semana concluída, ter relaxado com os amigos, estar 

em deslocamento, o que causa a sensação de controle e prosseguimento, foi levado 

assim a não perceber o óbvio: que não conseguiria fazer a curva naquela velocidade, 

indicativo, portanto de um acidente do tipo sociológico. 

7.11.7 Lia 

O acidente que vitimou a jovem aqui chamada de Lia classifica-se como do tipo 

causal. Ela teria percebido um homem que guiava a moto em sua direção e estava 

distraído, todavia, não foi possível evitar o ocorrido, porque mesmo no seu visual ela 

não conseguiu antever a uma possibilidade real de acidente mantendo o seu veículo em 

rota de colisão esperando que o segundo veículo evitasse o impacto, porém a situação 

rapidamente progrediu para a iminência de um impacto entre os veículos, não sendo 

possível após certo tempo evitar a colisão. Desse modo, justifica-se a classificação do 

acidente de Lia como causal. 

7.11.8 Tinho 

A forma como o acidente de Tinho ocorreu, implicaria na classificação de um 

acidente do tipo calculado. Por estar atrasado e o local onde trafegava ser de baixa 

intensidade de tráfego e próximo ao local de seu trabalho, ele optou por guiar a moto em 

uma velocidade que não lhe oferecia muita segurança para o local, de maneira diferente 

da qual guia normalmente o veículo naquele trecho, resultando na diminuição da 

possiblidade de evitar o acidente no qual se envolveu, por uma ação deliberada visando 

chegar rápido ao local de seu trabalho. Ou seja, sabia dos riscos, justificando assim a 

classificação de acidente calculado. 
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7.11.9 Tilson 

O Jovem Tilson retornava de uma festa, após ter ingerido álcool, por uma estrada 

escura e estreita, com um amigo embriagado na garupa da moto, mesmo nessas 

condições, não conseguiu antever a possibilidade da ocorrência de um acidente. A 

forma como estava pilotando indica que não passava pela cabeça do jovem, apesar da 

situação descrita, a possibilidade de um evento acidental, ou seja, o retorno para sua 

residência, a condução de um veículo com alguém embriagado, no qual focava sua 

atenção no cuidado com essa pessoa, o momento feliz de sua aprovação, percorrendo 

um trecho conhecido após uma festa que classificou como muito boa, esse conjunto 

teria formado uma ambiente social na condução da moto que afastou do pensamento do 

jovem a possibilidade concreta de um acidente, que acabou por acontecer, 

identificando-se deste modo, influências de comportamento para os acidentes 

classificados como sociológicos. 

7.11.10 Santos 

No caso do homem aqui chamado de Santos, a descrição aponta que o mesmo 

trafegava em velocidade mediana, retornava do trabalho para casa e que se distraiu 

rapidamente ao olhar para o velocímetro da motocicleta que conduzia. Essa distração, 

mesmo sendo muito rápida, o fez passar direto em uma curva provocando o acidente 

que lhe deixou paraplégico. Portanto, classifica-se esse acidente como do tipo causal. 

Desse modo, encerramos a descrição das classificações dos acidentes que aqui 

foram detalhados. Objetiva-se com a materialização dessa classificação, além de 

entender de maneira mais profunda os comportamentos vinculados aos acidentes, 

construir estratégias sociológicas e sociais, bem como políticas públicas as quais, com 

base nesse tipo de interpretação, venham exercer um papel mais eficiente na busca da 

redução desse tipo de fenômeno. 

Com os testes empíricos depois de construídas as estruturas de classificação, que 

com certeza ainda carecem de ajustes mais finos, esperamos ter dado conta da 

identificação de comportamentos sociais mostrando que os mesmos orientavam as 

conduções de veículos que se envolveram em acidentes. 
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“Todas as pessoas vivem num mundo de encontros sociais que as 

envolve, ou em contato face a face, ou em contato mediado com os 

outros participantes.” (Erving Goffman) 

 

APONTAMENTOS FINAIS: CONTRIBUIÇÕES DA COMPREENSÃO 

SOCIOLÓGICA PARA A INTERPRETAÇÃO DO TRÂNSITO E MATRIZES 

CULTURAIS 

 

Trânsito como ambiente de comportamento 

Para o escopo do trabalho foram acionadas principalmente as contribuições de 

Goffman, Bourdieu, Lahire e Max Weber, construindo com auxílio de suas ferramentas 

sociológicas um aporte que sustentasse a focalização do trânsito como um conjunto de 

relações sociais. Muito mais que expor essas estruturas detalhadamente, buscamos 

apontar o rumo de uma construção empírica que amalgamassem essas orientações 

acadêmicas, por meio principalmente da estrutura tipo ideal weberiano, construindo um 

discurso sociológico explicativo dos fatos que íamos descrevendo ao longo do trabalho. 

Portanto, muito mais que construir elucubrações acerca do fenômeno estudado, 

apontamos os caminhos metodológicos criados para compreender na prática e sustentar 

essa compreensão por um discurso sociológico, as casualidades dos acidentes. 

Buscamos também entender se haveria relação entre os sentidos para comportamentos 

no trânsito e causas de acidentes, bem como abrir caminho para pesquisas futuras que 

indiquem as origens sociais desses comportamentos. Para a construção de nossa 

ferramenta de investigação sociológica o primeiro passo foi identificar o trânsito como 

um ambiente de comportamento, e para esse fim, usamos Goofman (2010). Esse autor 

nos deu o primeiro elo sociológico para nosso intuito investigativo ao citar, 

rapidamente, em seus escritos o trânsito na tentativa de definir a ordem social: 

Rapidamente, uma ordem social pode ser definida como a 

consequência de qualquer conjunto de normas morais que regulam a 

forma com a qual as pessoas buscam atingir objetivos. (...) Regras do 

tráfego e a ordem do tráfego resultante fornecem um exemplo óbvio 

(GOFFMAN, 2010, pag. 18). 

 

Essa forma de observar o trânsito comporta, certamente, um sentido para o mesmo 

de interligação a aspectos impressos pelo comportamento social, porém com limitação 

significativas, pois desenha o trânsito como algo que apenas promove o deslocamento e 

o observa como um conjunto de ordem social, com normas que teriam como finalidade 

apenas chegar até um local determinado. 
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Essa percepção do fenômeno trânsito exclui toda uma gama de relações que são 

criadas em estruturas de espaço público e privado, dentro do mesmo trânsito, e que 

podem ser aplicadas para entender certos comportamentos; nos centramos, para o 

trabalho, nos comportamentos que poderiam estar ligados à ocorrência de acidentes. 

Para a aplicação da estrutura explicativa, através da metodologia criada, foi 

importante o entendimento do trânsito em decorrência da concepção de Lugares 

públicos adotando-se a concepção trazida por Goffman (2010), que define público 

como quaisquer regiões em uma comunidade às quais seus membros têm livre acesso. 

Desse modo, entende-se como espaço público a maior parte das rodovias brasileiras e 

todas as do Piauí. 

 Percebemos que a estrutura do trânsito apresenta características peculiares, 

apresentando aspectos que fragmentam e às vezes “catalisam”, as características de um 

espaço público, por exemplo: pode-se estar em meio ao trânsito durante horas sozinho 

com os vidros do veículo fechados, não tendo mais do que o contato visual com o 

“mundo lá fora”, ou em uma parada de ônibus tendo que dividir o assento com um 

estranho. Desse modo, percebem-se de início as interligações, peculiares, entre o 

trânsito e o espaço público, surgindo a necessidade de um encaixe mais real do trânsito 

que melhor descreve suas possibilidades de relação social, e usando novamente Gofman 

(2010) identificamos o  trânsito como um ambiente de comportamento: que se 

constitui das ocasiões sociais que colocam atores sociais em contato direto uns com 

os outros em ambientes públicos. Porém, no trânsito há possibilidades de isolamentos 

em alguma “bolha” veicular dando a oportunidade, ou impossibilidade, do indivíduo 

não interagir com os atores que o circundam diretamente neste espaço, o que o 

obrigaria, ao buscar alguma relação social neste espaço, a fazer de uma maneira 

diferenciada a condução do veículo pra conseguir esse objetivo. Desse modo, o trânsito 

foi definido, neste trabalho, como um espaço onde há interações humanas, com certa 

difusões e limitações próprias para a ocorrência dessas interações. 

A definição de ambiente de comportamento, termo usado por Goffamn (2010) 

inspirado em Baker, passou por certos ajustes para ser aplicado como base desta 

pesquisa. Assim, após serem observadas as características peculiares do trânsito e a 

estrutura de um ambiente de comportamento, ficou entendido como plano de fundo para 

este trabalho, o trânsito como: espaço onde podem ocorrer ocasiões situacionais 

específicas, orientadas pelas características de volatilidade deste espaço, havendo 
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possibilidades de eventos que possam modificar o transcorrer normal das situações 

nesse ambiente. 

Essa concepção de trânsito fez com que se ultrapassasse de imediato a análise dos 

acidentes pela resposta simplista de uma escolha individual isolada para a forma de 

conduzir o veículo por “imprudência”, “inconsequência” ou “uso de álcool”84. Abriu-se 

um leque para uma gama muito ampla de relações sociais e associações que podem ser 

usadas para diversas correlações sociológicas e novas respostas mais precisas sobre os 

acidentes. Ressalta-se que o fator deslocamento não poderia ser, obviamente, excluído 

da análise. 

 Ao reintegrar esse deslocamento a um trânsito, que se desenha como um 

ambiente de comportamento, houve a clara possibilidade de que a maneira de se 

deslocar implicasse em expectativa de comportamentos para terceiros, que poderiam 

gerar expectativa de relações sociais com base no que chamamos de comportamentos de 

entradas e comportamentos de saídas.  Por exemplo: dirigir um Camaro pelas ruas da 

cidade pode causar a expectativa de ter acesso a um conjunto de possibilidades durante 

o percurso através dos comportamentos de saídas que a utilização desse tipo de carro 

pode gerar, porém, percebe-se que a perspectiva para os comportamentos de saída 

mudará significativamente se o mesmo deslocamento for feito em um veículo de tração 

animal utilizado para “catar lixo”. Portanto, o comportamento de entrada seria uma ação 

comportamental que objetiva outra ação comportamental específica como resposta, e o 

comportamento de saída seria a ação comportamental que responde ao comportamento 

de entrada. 

 

Teoria de habitus e contribuição para compreensão do fenômeno trânsito 

A teoria de habitus foi utilizada para fortalecer a possibilidade de acionamento da 

estruturação cultural, influenciando no comportamento dos atores sociais no trânsito. 

Pode-se observar que a existência de experiências de socializações diversas e distintas, 

que trazem valores culturais e identitários, também distintos, para a composição do ator 

social, podem gerar, inversamente, comportamentos similares. Em outras palavras, a 

estrutura social que compõe indivíduos heterogêneos, produzindo o fenômeno que 

Weber identificou como foco da sociologia: um comportamento social que faz as 

                                                           
84 Ressaltamos que em momento algum objetivamos retirar a responsabilidade dos indivíduos que de 

maneira irresponsável conduzem veículos e causam acidentes. O que estamos tentando fazer é apontar as 

origens sociais deste tipo de comportamento.   
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pessoas agirem em grupo de maneira concertada. Infelizmente esse comportamento aqui 

observado causa efeitos trágicos. Um exemplo dessa heterogeneidade gerando 

homogeneidade pode ser assim expresso: uma jovem de Tucumã no Pará, morador da 

periferia, desempregado e fora da escola, pode ter um comportamento semelhante 

guiando uma moto ao de um jovem morador de Picos, de classe média, em que 

frequenta uma boa instituição escolar.    

Com essa orientação, é indicado o caminho o qual um trabalho deve buscar para 

localizar as relações produzidas pelas interações das matrizes culturais com as maneiras 

homogêneas de agir dos atores sociais no trânsito, o que se aproxima da estrutura que 

Bourdieu chamou de habitus. Ou seja, é possível trazer traços indicativos, através do 

comportamento das vítimas dos acidentes, que elas agiam orientadas por estruturas que 

se repetiam muito próximas a um sistema de disposição e que eram geradoras de 

comportamentos coletivos que poderia ser ligado ao comportamento individual, e este 

último por sua vez, à forma como ocorreu o acidente. Portanto, a noção que tomamos de 

habitus, para entender sua relação com o trânsito, é de um instrumento sociológico que 

nos permite acionar as estruturas “externas” aos indivíduos, que chamamos aqui de 

matrizes culturais, oriundas de mecanismos sociais como: renda, escolaridade, 

concepção de juventude, estruturas identitárias entre outras, que se entrelaçam de 

maneiras complexas e geram as experiências desses indivíduos e influenciam sua forma 

de se comportar, por exemplo, ao guiar uma moto. Assim, é possível associar um 

comportamento individual ao coletivo e como esses poderiam resultar em 

comportamentos sociais, comuns e repetitivos, geradores de acidentes.  

Para já trazer alguma materialização dessas estruturas na pesquisa, utilizou-se, 

inicialmente, a estratégia metodológica do autor Bernard Lahire que orienta a 

construção de retratos sociológicos como elo entre comportamentos individuais e 

sociais. Posteriormente, percebeu-se que poderia ser feita a união da estrutura criadora 

dos retratos sociológicos de Lahire com os tipos puros weberianos, portanto, sendo 

possível usar essa união para construir um retrato sociológico de um evento, o qual 

denominamos de local do acidente. Deste modo constituímos a interligação entre o 

evento ocorrido com o indivíduo aos fenômenos sociais que ocorrem no momento e 

logo após o acidente, assim apontamos o fechamento do ciclo: sociedade – individuo 

(comportamento) – acidente – sociedade.  

Como forma de exemplificar concretamente a relação das matrizes culturais com 

os acidentes de motos construímos as caracterizações dos acidentes, traçamos um perfil 
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das principais vítimas e classificamos os acidentes com base em comportamentos 

homogêneos. Uma vinculação mais abrangente e definitiva entre as matrizes culturais e 

os comportamentos que geram os acidentes depende de um longo e complexo trabalho 

sociológico que também perpassa uma sociologia investigativa com base nas 

experiências dos indivíduos, e aqui apontamos apenas, alguns resultados interpretativos 

empíricos que corroboram com os caminhos indicados. 

 

Sociologia de Max Weber como suporte da ferramenta sociológica criada 

Para estruturar a fala sociológica produzida neste trabalho, as contribuições de 

atores diversos foram atadas à sociologia compreensiva de Weber e sua estrutura 

metodológica tipo ideal, ou seja, os apontamentos aqui realizados tiveram como 

referência, em sua maioria, construções hipotéticas de inspiração weberiana, fortemente 

inspiradas nos tipos puros ideais do autor. Trilhou-se, assim, o caminho para o uso de 

uma sociologia interpretativa, tendo a vertente dos sentidos subjetivos atribuídos pelos 

indivíduos como mote explicativo para a busca das origens sociais dos comportamentos 

analisados. 

Há ciência de que a estrutura explicativa aqui construída abarcou apenas alguns 

dos mecanismos envolvidos na produção social de um acidente e, mesmo diante dessa 

limitação, ainda, vislumbrou-se apenas uma das diversas versões possíveis de 

causalidade e que foi elaborada em uma base de dados empírica limitada. Assim, 

estivemos atentos às orientações weberianas que negam explicações para os fenômenos 

sociais em causas únicas, apontando para uma sociologia de multicausalidades: 

A tentativa de encontrar uma força explicativa única – seja um Deus 

monoteísta, sejam as “leis de mercado” de Adam Smith, seja a “luta de 

classes” de Karl Marx – como “motor da história” era um anátema 

para Max Weber. Ele sempre considerou essas forças todo-poderosas 

como resquícios de visões de mundo ultrapassadas, caracterizadas por 

ideias religiosas e quase-religiosas. (KALBERG, 2010, p. 24)      
 

Em termos da sociologia compreensiva, foram seguidos os caminhos indicados 

por Weber na procura de compreender as diversas maneiras que os atores sociais 

percebem suas ações, e quais significados dão para elas, incluindo mais uma vez, como 

fator de compreensão, as possibilidades de experiências vivenciadas pelos indivíduos 

em suas socializações diversas. Dessa maneira, tentou-se produzir uma fala sociológica 

indicando a busca por “orientações significativas” acionadas para gerar o 

comportamento no trânsito.  
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Queremos compreender a realidade da vida que nos rodeia, na qual 

estamos imersos, em sua singularidade característica. Queremos 

compreender, de um lado, seu contexto (Zusammenhang) e a 

significação cultural de suas distintas manifestações na forma atual e, 

de outro lado, as causas que fizeram com que historicamente ela se 

tornasse o que é, e não outra coisa. (WEBER, in: KALRBERG, 2010, 

p. 43). 
 

Apontamentos para a ligação entre as matrizes culturais e os 

comportamentos no trânsito 

Baseado em Geertz, o nosso entendimento de matrizes culturais é essencialmente 

semiótico, pois os significados produzidos pela cultura para os próprios fenômenos 

culturais orientariam os significados que os atores sociais aplicam para compreender 

suas ações e comportamentos. A dificuldade da aplicabilidade de ferramentas 

sociológicas para captar toda essa estrutura, para o comportamento no trânsito, provém 

de que muitas vezes, por mais que as matrizes culturais orientem o indivíduo, ele não 

tem claro na consciência o porquê de seu comportamento. O caminho que deve ser 

seguido para superar essa dificuldade em sociologia é questionar o que está sendo 

transmitido pelas ações individualizadas. Um exemplo de que o indivíduo às vezes não 

tem muita clareza das origens e o que busca com seus atos seria a incoerência entre 

ações e possíveis resultados, ou desconexão entre o que chamamos de comportamento 

de entrada e comportamento de saída. Por exemplo, a impossibilidade de alguém ser 

“bem visto”, ou taxado como alguém valoroso por observadores por pilotar uma moto 

sempre em alta velocidade. Porém, essa desconexão não invalida a relação de 

significado que o indivíduo dá a suas ações, por dois motivos: primeiro o significado 

seria de origem social e não individual, por mais que o indivíduo o porte, tenha ou não 

total consciência dele, e em segundo lugar porque o julgamento social varia conforme o 

veículo que se está usando, idade, classe, aparência, local e outras variáveis tanto do 

condutor do veículo como dos observadores. Portando, a tarefa de construir uma ligação 

entre as matrizes culturais dos indivíduos e o comportamento no trânsito, que 

potencializam as possibilidades de um acidente, vincula-se a construção de um sistema 

de análise a qual faça a ligação entre os entendimentos das origens desse 

comportamento no duplo caminho das experiências individuais e dos significados 

simbólicos homogêneos de vertentes culturais nacionais e regionais. Assim, percebemos 

que essa parte do trabalho, sozinha, abre espaço para uma tarefa que caberia em outra 

tese, devido a sua complexidade sociológica e quantitativa de possibilidades 

metodológicas e aportes teóricos que devem ser acionados, por exemplo, só para definir 
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um conceito de cultura a seguir, já temos uma infinidade de autores e linhagens 

antropológicas que devem ser descritas e bem explicadas. Portanto, esse ponto da 

pesquisa fica em aberto, sendo tema de um trabalho posterior. 

 

Finalizando 

Assim, esta pesquisa configura-se como uma oportunidade de ampliar a forma como os 

acidentes de trânsito são percebidos pela sociedade apontando elementos que embasem 

a compreensão do trânsito como ambiente de comportamento e que, como tal, permite 

análises e ações voltadas a atenuar, ou mesmo dirimir, os padrões comportamentais que 

favorecem os “acidentes”, com base na sociologia.  

Dessa forma, esta pesquisa se arriscou por vertentes explicativas diferentes, 

criando uma estrutura experimental para as hipóteses, centrando em exibir seus testes e 

as construções metodológicas para cada passo, seguindo as orientações dos conceitos 

dos autores aqui acionados, adaptando-os a realidade social encontrada, ao invés apenas 

discuti-los longamente. Percebeu-se que a abrangência das relações interpretativas 

criadas deveriam ser testadas, para cada aspecto elencado para além deste escrito, 

buscando o aprofundamento do entendimento, deste modo apontamos a necessidade de 

novos trabalhos sobre a classificação dos acidentes, do perfil das vítimas, e 

principalmente para a parte mais complexa: a relação entre as atrizes culturais e os 

comportamentos homogêneos no trânsito dotados de sentidos e que aumentam a 

possibilidade de um acidente ocorrer. Tentamos ainda, como novidade, incorporar 

explicações da Física em meio a aspectos sociológicos para agregar uma vertente dos 

conhecimentos que, de outra maneira, não poderiam ser associados à estrutura 

sociológica que buscou-se criar. Assim, encerramos este trabalhando indicando a 

necessidade de continuidade do mesmo. 
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