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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo principal identificar os fatores associados
aos acidentes de trânsito graves (ocorrência de lesão grave/óbito entre
condutores de automóvel e motocicleta) nos trechos das rodovias BR 101, 116 e
230 localizados na Região Nordeste, nos anos de 2007 e 2016. Em todo o
mundo, os acidentes de trânsito, que constituem uma das causas externas de
morbidade e mortalidade, têm sido responsáveis por um número considerável não
apenas de óbitos, como também, de sequelas físicas e psicológicas permanentes
a muitos daqueles que sobrevivem a esses eventos. Nessa perspectiva, torna-se
de fundamental importância estudos desse tipo em trechos específicos
considerados críticos, além de se voltar para os diferenciais de riscos entre tipos e
ocupantes de veículos. Para atingir o objetivo proposto foram utilizados os
registros de acidentes de trânsito disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF), tendo sido analisados 2.692 casos para 2007 e 3.011 casos para 2016,
ambos referentes aos condutores de automóvel e motocicleta. Os dados foram
submetidos inicialmente à análise descritiva e, posteriormente, estimados
modelos de regressão de Poisson com variância robusta. Esses modelos de
regressão foram construídos em blocos, sendo as variáveis incluídas nesta
ordem: Modelo 1 (varáveis demográficas), Modelo 2 (variáveis viárias/ambientais),
Modelo 3 (variáveis veiculares) e Modelo 4 (causas presumíveis dos acidentes de
acordo com a tríade epidemiológica). Todas as análises foram segregadas de
acordo com o ano, rodovia e tipo de veículo. Entre os principais resultados
destacaram-se como fatores associados ao desfecho de condutor de automóvel
lesionado gravemente ou falecido em 2007: BR 101: tipo de pista simples
(RP=1,93, p<0,10) e colisão frontal (RP=1,81, p<0,05), BR 116: via em
cruzamento (RP=2,88; p<0,10) e colisão frontal (RP=1,92, p<0,05), BR 230: via
em cruzamento (RP=3,11; p<0,05) e pista simples (RP=1,74; p<0,05). Para 2016
foram: BR 101: fase do dia em plena noite (RP=1,52; p<0,05) e colisão frontal
(RP=1,92; p<0,05), BR 116: fase do dia ao amanhecer (RP=1,83; p<0,05) e
colisão frontal (RP=2,55; p<0,05), BR 230: sexo masculino (RP=3,71; p<0,05) e
via em cruzamento (RP=3,45; p<0,05). Já destacaram-se como fatores
associados ao desfecho de condutor de motocicleta lesionado gravemente ou
falecido em 2007: BR 101: fase do dia ao amanhecer (RP=1,84, p<0,05) e colisão
frontal (RP=1,60, p<0,05), BR 116: sexta-feira a domingo (RP=1,37; p<0,10) e
colisão frontal (RP=1,35, p<0,10), BR 230: fase do dia ao anoitecer (RP=1,78;
p<0,05) e fase do dia ao amanhecer (RP=1,76; p<0,10). Para 2016 foram: BR
101: fase do dia ao amanhecer (RP=1,47; p<0,10) e colisão frontal (RP=1,68;
p<0,05), BR 116: grupo etário de 50 anos ou mais (RP=1,32; p<0,10) e colisão
frontal (RP=2,10; p<0,05), BR 230: fase do dia em plena noite (RP=1,41; p<0,05)
e colisão frontal (RP=1,76; p<0,05). De um modo geral, o estudo mostrou que a
gravidade dos acidentes de trânsito não se relaciona apenas às características
individuais e de comportamentos dos condutores, mas de fatores relacionados às
vias e às condições do ambiente do momento do acidente o que evidencia a
necessidade de ações intersetoriais para a prevenção dessas ocorrências.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito, Causas externas, Polícia Rodoviária
Federal; Rodovias Federais, Região Nordeste.
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ABSTRACT
The main objective of the present study was to identify the factors associated with
serious traffic accidents (occurrence of serious injury/death among automobile and
motorcycle drivers) in the stretches of the BR 101, 116 and 230 highways located
in the Northeast Region, in the years 2007 and 2016. Across the world, road traffic
crashes, which are one of the external causes of morbidity and mortality, have
been responsible for a considerable number not only of deaths but also of
permanent physical and psychological sequels to many of those surviving those
events. In this perspective, studies of this type become of fundamental importance
in specific sections considered critical, in addition to turning to the differentials of
risks between types and occupants of vehicles. In order to achieve the proposed
objective, traffic accident records made available by the Federal Highway Police
(FHP) were used, of which 2,692 were cases related to motorcycle and motorcycle
drivers in 2007 and 3,011 cases in 2016. The data were initially submitted to
descriptive analysis and, later, to the inferential method using Poisson regression
with robust variance. The multiple regression models were constructed in blocks,
the variables included in this order: Model 1 (demographic variables), Model 2
(road/environmental variables), Model 3 (vehicle variables) and Model 4
(presumable causes of accidents according to the epidemiological triad). All
analyzes were segregated according to the year, highway and vehicle type.
Among the main results, the following factors were identified as factors associated
with the severely injured or deceased automobile driver's outcome in 2007: BR
101: type of single track (RR=1.93, p<0.10) and frontal collision (RR=1.81,
p<0.05), BR 116: crossing (RR=2.88; p<0.10) and frontal collision (RR=1.92,
p<0.05), BR 230: crossing (RR=3.11, p<0.05) and single track (RR=1.74, p<0.05).
For 2016 were: BR 101: day phase at night (RR=1.52, p<0.05) and frontal collision
(RR=1.92, p<0.05), BR 116: phase of the day at dawn (RR=1.83, p<0.05) and
frontal collision (RR=2.55, p<0.05), BR 230: male gender (RR=3.71, p<0.05) and
crossing (RR=3.45, p<0.05). They have already been highlighted as factors
associated with the severely or deceased motorcycle driver's outcome in 2007: BR
101: day at dawn (RR=1.84, p<0.05) and frontal collision (RR=1.60, p<0.05), BR
116: friday to sunday (RR=1.37, p<0.10) and frontal collision (RR=1.35, p<0.10),
BR 230: day to night phase (RR=1.78, p<0.05) and day at daybreak (RR=1.76,
p<0.10). For 2016 were: BR 101: phase of the day at dawn (RR=1.47, p<0.10) and
frontal collision (RR=1.68, p<0.05), BR 116: age group of 50 years and over
(RR=1.32, p<0.10) and frontal collision (RR=2.10, p<0.05), BR 230: phase of the
day at middle of the night (RR=1.41, p<0.05) and frontal collision (RR=1.76,
p<0.05). In general, the study showed that the severity of road traffic crashes is
not only related to the individual characteristics and behaviors of the drivers, but
also to factors related to the pathways and environmental conditions of the
moment of the accident, which evidences the need for actions prevention of these
occurrences.

Keywords: Road traffic crashes; Extern causes; Federal Highway Police; Federal
Highways; Northeast Region.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as causas externas
incluem os óbitos e as lesões resultantes de eventos violentos provocados ou
involuntariamente sofridos pelo indivíduo, entre os quais podem ser classificados
os suicídios, os homicídios e os acidentes de trânsito (WHO, 2016). Nos últimos
dois séculos, têm-se observado que os elevados índices de morbimortalidade por
causas externas, sobretudo os acidentes de trânsito e os homicídios, vêm
mudando o cenário epidemiológico em diferentes locais do mundo, fato que tem
gerado constante preocupação nos setores da saúde e da segurança pública
(SOUZA; MINAYO, 2009; COCCO; LOPES, 2010; MACEDO et al, 2011;
TRISTÃO et al., 2012; WAISELFISZ, 2013; CAMPOS, 2015; AZEVEDO et al,
2017).
Omram (1971) identifica uma combinação de fenômenos econômicos,
culturais e sociais que interagem com os padrões de morbidade e mortalidade, o
que forma as bases para a transição epidemiológica. Em linhas gerais, essa
transição representa a redução da carga de doenças infecciosas e parasitárias
para a elevação da carga de doenças crônico-degenerativas e causas externas, e
se caracteriza pela passagem por três fases distintas e sucessivas: a elevação
das taxas de mortalidade pela peste e pela fome, impedindo o crescimento
populacional (primeira fase), o declínio das pandemias, na qual os níveis de
mortalidade passaram a decrescer, permitindo um crescimento populacional mais
acelerado (segunda fase) e ascensão das doenças crônicas, degenerativas e
causas externas (terceira fase) (OMRAM, 1971).
No entanto, as fases da transição epidemiológica propostas por Omram
(1971) parecem não ser vivenciadas de forma perfeitamente linear e sucessivas
por todos os países (FRENK et al., 1991). Em alguns países da América Latina e
Caribe acontecem a superposição de fases da transição epidemiológica, ou seja,
determinadas morbidades caracterizadas na primeira fase atuam em conjunto às
morbidades características da terceira fase (FRENK et al., 1991). No caso do
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Brasil, por exemplo, embora o país já apresente uma elevada carga de
morbimortalidade por doenças crônicas, degenerativas e causas externas,
características essas da terceira fase, o país ainda convive com a presença e
ascensão das doenças infecciosas e parasitárias, o que configura o país dentro
do modelo de superposição de etapas da transição epidemiológica (FRENK et al.,
1991; ARAÚJO, 2012).
Em um dos perfis epidemiológicos constituintes dessa superposição, mais
especificamente relacionado às causas externas, encontram-se os acidentes de
trânsito, eventos que ocupam posição de destaque nas estatísticas de óbitos,
bem como de sequelas físicas ou psicológicas, e que podem ser permanentes ou
temporárias (PIRES, MAIA, 2013; WAISELFISZ, 2013). Em decorrência dos
acidentes de trânsito, em todo o mundo, estima-se que cerca de 1,2 milhão de
pessoas vão a óbito, anualmente, e mais de 20 milhões sobrevivem, mas
apresentam alguma incapacidade devido às lesões provocadas por esses eventos
(WHO, 2013).
Grande parte desses óbitos e incapacidades ocorrem em populações de
países de baixa e média renda, onde o volume de veículos cresceu
desordenadamente nos últimos anos e a ausência de um planejamento adequado
em termos de segurança viária ainda persiste. De acordo com a Organização das
Nações Unidas (ONU), o acidente de trânsito é uma epidemia contemporânea
que deve ser combatida com ações e políticas públicas efetivas que tragam mais
segurança à população (WHO, 2013).
Estima-se ainda que os níveis de óbitos e de feridos possam aumentar
substancialmente até 2030, caso medidas e atitudes de proteção não sejam
adotadas por essas nações (OMS, 2012). Diante dessa projeção preocupante, a
ONU decretou, em 2010, a Década de Ação para a Segurança no Trânsito (20112020), mobilizando os países para a implantação de políticas públicas com foco
em cinco pilares definidos com o objetivo de reduzir as consequências negativas
dos acidentes: gestão efetiva da segurança viária; estradas e mobilidade mais
seguras; veículos mais seguros; usuários da via mais seguros a partir da
conscientização do uso de equipamentos de segurança e cumprimento das leis; e
atendimento rápido e de qualidade às vítimas (WHO, 2013).
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O Brasil é um dos 178 países signatários nesse plano de ação global
promovido pela ONU, uma vez que tem apresentado elevados índices de óbitos e
de indivíduos incapacitados fisicamente e psicologicamente (WAISELFISZ, 2013).
O óbito por acidente de trânsito no Brasil, por exemplo, é uma das causas
externas que possui notável influência nos diferenciais de mortalidade por sexo,
englobando principalmente jovens do sexo masculino, interferindo na dinâmica da
estrutura

etária

populacional

e,

consequentemente,

nos

diferenciais

de

expectativa de vida entre homens e mulheres (MANETTA; ALVES, 2015). Além
disso, por ser um país com elevadas taxas de mortalidade por causas externas, e
com destaque para os acidentes de trânsito e homicídios entre os homens, a
razão de sexo no Brasil passou a apresentar uma inflexão (número de mulheres
supera o número de homens) em grupos etários relativamente mais jovens (25 a
29 anos) em comparação aos países desenvolvidos (45 a 49 anos), implicando
em um excedente feminino cada vez maior nos grupos etários adultos e idosos, a
médio e longo prazos, contribuindo de forma proeminente para a feminização da
estrutura populacional (MANETTA; ALVES, 2015).
Outro ponto que tange às consequências dos acidentes de trânsito no
âmbito demográfico é o desequilíbrio nas relações intergeracionais. Nesse
cenário, a carga de dependência da população idosa, que aumenta rapidamente
no Brasil, pode tornar-se um sério problema para a população em idade ativa no
que se refere à geração de recursos financeiros para a saúde e previdência social
no longo prazo (WONG; CARVALHO, 2006), em virtude da elevada vitimização
dessa população em idade ativa nos acidentes de trânsito (WHO, 2013).
Essa exposição ao risco de acidentes de trânsito no Brasil aumentou ao
longo dos anos, sobretudo no final do século XX e início do século XXI, em virtude
das mudanças nos padrões de mobilidade da população, principalmente nos
grandes centros urbanos, que passou a contar cada vez mais com transportes
individuais motorizados (CARVALHO, 2016). Em conjunto a essa crescente
motorização está a falta de planejamento urbano para acomodar a pressão
cotidiana dos veículos sobre a malha viária que, além dos acidentes, provocam
congestionamentos e a deterioração das vias e da sinalização (CASTIGLIONI;
FAÉ, 2014; CARVALHO, 2016). Essa pressão é exercida de forma preponderante
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pela frota de automóveis e motocicletas, que entre 2001 e 2012 apresentou um
crescimento de aproximadamente 139% (INCT, 2013). Tendo essa interação de
fatores complexos para o planejamento urbano, os óbitos de usuários de
automóvel e motocicleta aparecem como consequência negativa, abrangendo
aproximadamente 90% de todas as mortes que ocorrem no trânsito brasileiro
(WAISELFISZ, 2013).
Considerando as Grandes Regiões brasileiras, a Região Nordeste foi uma
das que apresentou os maiores incrementos anuais nas taxas de mortalidade por
acidentes de trânsito no Brasil no período de 2001 a 2015, tornando-se notável
retentora de vítimas tanto fatais quanto não fatais (WAISELFISZ, 2013; AMBEV;
FALCONI, 2017). Em 2016, ela apresentou também a maior taxa de letalidade por
acidente de trânsito: 10,5% (BARROSO JUNIOR, 2018). Aspectos da via também
podem corroborar a esses acidentes e, por consequência, a mortalidade. Nessa
região, em 2017, aproximadamente 48% dos trechos das rodovias federais
avaliados pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) foram classificados
nas condições 'regular', 'ruim' ou 'péssimo' (CNT, 2017). A sinalização e a
geometria viária também foram avaliadas e receberam essas mesmas
classificações em mais de 50% dos trechos da Região Nordeste (CNT, 2017).
Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo principal
identificar os fatores associados aos acidentes de trânsito resultados em
condutores de automóvel e motocicleta feridos graves ou falecidos, nos trechos
das BR 101, 116 e 230 localizados na Região Nordeste, nos anos de 2007 e
2016. Derivados do objetivo geral são elencados os seguintes objetivos
específicos:
(1) Identificar variações dos efeitos dos fatores associados aos acidentes
de trânsito com óbito ou ferido grave, para condutores de automóvel e
motocicleta, de acordo com o trecho na Região Nordeste nos anos de 2007 e
2016; e
(2) analisar os possíveis efeitos das políticas de trânsito adotados no
período considerado sobre a gravidade dos acidentes de trânsito envolvendo
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condutores de automóvel e motocicleta, na Região Nordeste nos anos de 2007 e
2016.
Os estudos que abordam a perspectiva dos fatores associados aos
acidentes de trânsito e à sua gravidade, no Brasil, geralmente utilizam apenas
variáveis sociodemográficas e socioeconômicas, como sexo, idade, estado civil,
cor/raça, nível de escolaridade, tipo de ocupação, nível de renda familiar, e
variáveis ligadas ao comportamento do condutor, como a ingestão de bebidas
alcoólicas e drogas antes de dirigir, e a utilização de equipamentos que protegem
o indivíduo no momento da condução, como o cinto de segurança e o capacete
(MALTA et al., 2011; MESQUITA FILHO et al., 2017). São escassos os estudos
que consideram elementos referentes às condições e características das vias, do
ambiente e do veículo, como a presença de interseções e curvas, deficiência da
iluminação viária, tipo de pavimentação da via e o clima (ALMEIDA et al., 2009;
ALMEIDA et al., 2013; MORAIS et al., 2014; BARROSO JUNIOR, 2018).
Portanto, diante da natureza multifatorial dos acidentes de trânsito,
considerar fatores de risco que englobam características exteriores ao indivíduo,
representa uma contribuição aos estudos dos acidentes de trânsito no Brasil. A
Declaração de Brasília, firmada no ano de 2015 durante a Segunda Conferência
Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, ratifica a conduta de abordar o
acidente de trânsito não apenas como um evento resultante de fatores ligados ao
indivíduo, aos usuários das vias públicas, mas também relacionado às
características que norteiam a relação homem-via-veículo (BRASIL, 2015;
PAVARINO FILHO, 2016).
É inquestionável a relevância dos estudos que abordam os acidentes de
trânsito sob qualquer perspectiva. No entanto, os estudos que buscam identificar
os fatores associados a esses eventos, bem como à sua gravidade, tornam-se
ainda mais relevantes devido ao fato de que tentam atingir o cerne do problema,
buscar a gênese do fenômeno, para que, dessa forma, intervenções sejam mais
efetivas e contribuam para a redução do contingente de vítimas (MALTA et al.,
2011; CHAGAS et al., 2012).
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Dessa forma, para o alcance dos objetivos propostos citados anteriormente
será utilizada a base de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Essa fonte
disponibiliza informações desagregadas para cada vítima das ocorrências,
incluindo não apenas informações dos indivíduos envolvidos, como sexo e idade,
mas também características do veículo, das condições físicas da via e do
ambiente. Entretanto, é importante destacar que esses registros abrangem
apenas as ocorrências nas rodovias federais, excluindo as rodovias de jurisdição
estadual.
Os dados da PRF apresentam algumas potencialidades, como por
exemplo, minimizam o viés das pesquisas domiciliares, uma vez que é possível
obter informações para acidentes de trânsito de diferentes desfechos (ilesos,
feridos leves, feridos graves e óbitos), além de ser possível a obtenção de
informações sobre acidentes nas rodovias federais para todos os estados do
Brasil. A escolha de trabalhar com as bases de 2007 e 2016 justifica-se pelo fato
de que o período de análise abrange momentos importantes na regulação de
trânsito, como a Lei nº 11.705, de junho de 2008 (também conhecida como Lei
Seca) (BRASIL, 2008), estabelecimento de critérios mais rígidos e técnicos para a
implantação de equipamentos de segurança (espelhos retrovisores, airbags,
sistemas de sinalização, sistemas para a melhoria da estabilidade dos veículos) e
de penalidades mais severas para o excesso de velocidade, além de abranger um
período de mudanças na infraestrutura rodoviária, no qual podem ter ocorrido
melhorias, como também deteriorações. Logo, todos esses aspectos podem ter
exercido influência sobre a ocorrência de acidentes.
Essa dissertação subdivide-se em seis capítulos, além dessa introdução. O
Capítulo 2 discute os diferentes contextos inerentes à transição epidemiológica,
as

causas

externas

inseridas

nesses

contextos

e

seu

impacto

na

morbimortalidade da população, o Capitulo 3 apresenta uma breve seção histórica
da evolução do Código de Transito Brasileiro e um panorama da infraestrutura
rodoviária brasileira, o Capítulo 4 discute os impactos relacionados aos acidentes
de trânsito, classificados em econômicos, físicos e psicológicos, além dos fatores
associados aos acidentes de trânsito e à sua gravidade. O Capítulo 5 apresenta a
base de dados e a metodologia proposta para o alcance dos objetivos propostos
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neste trabalho. No Capítulo 6 são apresentados os resultados da pesquisa, e no
Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais.
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2 ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL: UM ALERTA
EPIDEMIOLÓGICO PERSISTENTE

Uma das características dos óbitos por causas externas é a concentração desses
eventos por idade e sexo (MINAYO, 2009). Nesse sentido, os contingentes
populacionais de jovens e adultos representam parcelas expressivas de vítimas
acometidas pelos acidentes de trânsito em todo o mundo (WHO, 2013; OECD,
2017; RAMADANI et al, 2017). Mais de 55% dos indivíduos que morrem devido à
violência no trânsito estão no grupo de 15 a 44 anos, e no continente americano,
os acidentes por veículos automotores representam a segunda causa de óbito
entre indivíduos de 15 a 24 anos (WHO, 2013, OPAS, 2015). Restringindo-se
esses eventos ao território brasileiro, estima-se que cerca de 40 mil pessoas vão
a óbito e aproximadamente 200 mil sofrem lesões, anualmente, em decorrência
desses acidentes, o que configura o país como um dos mais violentos no trânsito
(ROCHA, 2015). Esse destaque alcançado pela carga de morbimortalidade por
causas externas durante as últimas décadas, especificamente os acidentes de
trânsito, é objeto de discussão neste capítulo, a qual é desenvolvida sob a
perspectiva

de

estudos

prévios

envolvendo

duas

teorias:

a

transição

epidemiológica e a demográfica. Além disso, durante a discussão é apresentado
um panorama das causas de óbitos e internações hospitalares no Brasil e em
suas Grandes Regiões de acordo com a 10ª Classificação Internacional de
Doenças (CID-10).

2.1 A carga de morbimortalidade nos diferentes contextos da transição
epidemiológica

A dinâmica demográfica está condicionada ao comportamento da
fecundidade, da mortalidade, dos fluxos migratórios, que por sua vez, são
afetados por um conjunto de mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e
culturais (OMRAM, 1971; PRATA, 1992; ANDRADE; AIDAR, 2016). Diversos
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autores buscaram estudar a relação entre essas mudanças e a magnitude da
carga de morbidade e mortalidade que afetam as populações ao longo de seu
desenvolvimento,

sendo

esse

processo

denominado

como

transição

epidemiológica ou transição da saúde (OMRAM, 1971; LERNER, 1973;
LAURENTI, 1975; FRENK et al., 1991; PRATA, 1992; HORIUCHI, 1999;
SMALLMAN-RAYNOR; PHILIPS, 1999; SCHRAMM et al., 2004; ARAÚJO, 2012).
Prata (1992) afirma que o perfil de morbidade e mortalidade de uma
população é um indicador sensível às transformações nas condições de vida do
indivíduo e ao desenvolvimento da sociedade em todos os seus segmentos.
Nesse sentido, diversos eventos que ocorreram nos últimos séculos foram
determinantes para a queda da mortalidade e, por consequência, o aumento da
expectativa de vida da população, como por exemplo, a Revolução Industrial, o
avanço no campo da medicina, a urbanização e a Revolução Agrícola (PRATA,
1992).
A queda da mortalidade é um fenômeno presente durante a transição
demográfica. Em linhas gerais, essa transição ocorre quando há a passagem de
elevadas para baixas taxas de mortalidade e natalidade, necessariamente nessa
ordem (COALE, 1979). Esse processo foi iniciado com o declínio dos óbitos
relacionados às doenças infecciosas e parasitárias, impactando positivamente na
expectativa de vida. Posteriormente, houve o declínio da fecundidade, impactando
na

transição

da

estrutura

etária

populacional.

Em

consequência

do

envelhecimento da estrutura da população, houve o processo de aumento das
doenças crônico-degenerativas e causas externas (CHAIMOWICZ, 1997;
LEBRÃO, 2007). Essa mudança na estrutura populacional, bem como no seu
perfil de morbimortalidade foram elementos essenciais para o que Omram (1971),
um dos pioneiros nos estudos com foco na relação entre população e
morbimortalidade,

denominou

como

transição

epidemiológica,

fenômeno

caracterizado pela diminuição da carga de óbitos e morbidades por infecções e
parasitas e aumento dos óbitos e morbidades por causas externas e doenças
crônico-degenerativas (OMRAM, 1971; SCHRAMM et al., 2004).
Coale (1979) foi um dos autores que buscou discutir a relação entre o
declínio da mortalidade e as mudanças na sociedade. O autor aponta duas
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perspectivas para a redução do número de óbitos, sendo a primeira relacionada à
melhoria das condições de vida da população, particularmente à situação
nutricional e moradia. A segunda está relacionada ao avanço no campo da
medicina preventiva e curativa, como por exemplo, a criação de vacinas e
tratamentos que permitiram o controle e extinção de diversas morbidades. Ambas
as perspectivas encontram-se atreladas à modernização da sociedade, no
entanto, o autor destaca que fortes evidências encontradas entre os séculos XVIII
e XX tornam as mudanças no campo medicinal os fatores mais importantes para
o declínio dos níveis de mortalidade da população.
Omram (1971) também já destacava a modernização da sociedade sob as
perspectivas citadas por Coale (1979) no quadro de morbimortalidade da
população. No entanto, diferentemente de Coale (1979), Omram (1971) não
atribuiu peso a nenhuma das transformações experimentadas pela população, ou
seja, tanto a melhoria das condições de vida quanto o avanço da medicina foram
significativamente importantes para a redução da mortalidade. Segundo o autor,
a transição epidemiológica nos países desenvolvidos esteve fortemente
associada à melhoria nas condições socioeconômicas dos indivíduos, enquanto
nos países em desenvolvimento essa transição foi significativamente influenciada
por tecnologias e inovações médicas.
Contudo, não há um consenso entre os estudiosos sobre quais foram os
determinantes mais relevantes para a mudança no quadro de morbimortalidade
da população. Em todos os discursos percebe-se uma convergência para a
modernização da sociedade, seja no âmbito da industrialização, de melhores
condições de saneamento, de alimentação, dos avanços no campo da medicina,
de medidas voltadas à saúde pública, da educação e do planejamento familiar
(NOTESTEIN, 1945; DAVIS, 1963; MACKEOWN et al., 1975; CALDWELL, 1976;
CALDWELL, 1992).
A transição demográfica é um processo que guarda estreita relação com a
transição epidemiológica, uma vez que as mudanças no contingente populacional,
em decorrência do comportamento da fecundidade e mortalidade, fazem com que
algumas morbidades atinjam com maior ou menor intensidade e ritmo uma
determinada população (FRENK et al., 1991; CHAIMOWICZ, 1997). Por exemplo,
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em uma população na qual o contingente de idosos seja elevado, as doenças
crônico-degenerativas tornam-se mais frequentes (CHAIMOWICZ, 1997).
De acordo com a teoria da transição epidemiológica proposta por Omram
(1971), as populações atravessaram ao longo de seu desenvolvimento três fases
distintas no âmbito epidemiológico. A primeira, denominada como a „era da fome
e da peste‟, perdurou até o início da Idade Média, sendo caracterizada por
elevadas taxas de natalidade e mortalidade. As elevadas taxas de mortalidade
estavam associadas à rápida disseminação das doenças infecciosas, contribuindo
de forma negativa para o crescimento populacional. Nessa fase, os indivíduos
tinham uma expectativa de vida em torno de 20 anos. A peste teve forte influência
na letalidade da população até as últimas décadas do século XVI (LIVI-BACCI,
1984).
A „era do declínio das pandemias‟ foi a segunda fase enfrentada pela
população, a qual perdurou até o início da Revolução Industrial. Nessa segunda
fase, a população já vivenciava um crescimento mais acelerado devido ao
declínio das doenças pandêmicas que as castigavam, contudo, as morbidades
infecciosas ainda persistiam como principal causa de óbitos (OMRAM, 1971;
ARAÚJO, 2012). Nesse período as principais causas estavam relacionadas a
fatores sociais, como a miséria e os movimentos migratórios, com predominância
da febre tifoide, malária, varíola e cólera (LIVI-BACCI, 1984).
A última fase foi denominada como a „era das doenças degenerativas e das
causadas pelo homem‟, a qual compreende o período da revolução industrial até
os tempos modernos. Nessa fase, a expectativa de vida da população das nações
centrais beneficiadas pela revolução industrial alcançou os 70 anos em virtude de
melhores condições de vida da população e progressos no campo da medicina.
Nessa última fase, a carga de mortalidade concentra-se nas doenças crônicodegenerativas, tais como, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, neoplasias, e
causas externas, por exemplo, os acidentes de trânsito, os homicídios e os
suicídios (OMRAM, 1971; ARAÚJO, 2012).
Apesar de ser um fenômeno experimentado por todos os países, a
transição epidemiológica não ocorre de forma unificada e homogênea em todos
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eles, ou seja, o início e a velocidade das etapas que compõem essa transição
dependem dos contextos históricos e sociodemográficos de cada uma dessas
nações (FRENK et al., 1991; VASCONCELOS et al., 2012). Nos países
desenvolvidos, a queda da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias são
datadas do século XVIII, sendo a Inglaterra um exemplo, país que alcançou essa
queda do número de óbitos devido às melhores condições nutricionais advindas
da Revolução Agrícola (PRATA, 1992). Ainda na Inglaterra, os óbitos por causas
externas, especialmente os acidentes de trânsito, apresentaram uma prevalência
sete vezes maior entre os jovens das classes menos favorecidas em comparação
às classes sociais mais elevadas no estágio final da transição (PRATA, 1992).
Por outro lado, a transição epidemiológica na América Latina e Caribe tem
seu início pouco antes da década de 1930, ocorrendo de forma mais acelerada
em comparação às regiões desenvolvidas (MEZA, 2003). Nessa época, grande
parte da população latino-americana vivia, em média, 40 anos. Além disso, mais
de 60% dos óbitos na região eram causadas por doenças infecciosas e
parasitárias (FRENK et al., 1991). Além da heterogeneidade das fases entre
regiões desenvolvidas e em desenvolvimento, também havia heterogeneidade
entre países de uma mesma região. Frenk et al. (1991) chamam a atenção para o
fato de que nem todos os países da América Latina e Caribe experimentaram o
declínio da mortalidade ao mesmo tempo. Por exemplo, no início da década de
1980, a taxa de mortalidade infantil do Haiti e Bolívia era seis vezes maior
comparada à de Cuba e Costa Rica.
Outro ponto destacado por Kac & Velásquez-Meléndez (2003) é a rapidez
com que os países da América Latina têm experimentado a mudança no padrão
do consumo alimentar, processo que também contribui para o perfil de
morbimortalidade. Nesse sentido, quase todos os países latino-americanos vêm
apresentando aumento na prevalência de sobrepeso, o que provoca o aumento
da incidência de doenças do aparelho circulatório, diabetes e câncer. Essas
morbidades têm como alguns de seus determinantes a má alimentação, incluindo
o consumo de alimentos industrializados e ricos em gorduras saturadas e
açucares, bem como a não prática de atividade física (KAC; VELÁSQUEZMELÉNDEZ, 2003; SCHRAMM et al., 2004).
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Uma das características descritas no modelo de transição epidemiológica
proposto por Frenk et al. (1991) é citada por Araújo (2012), o qual afirma que o
Brasil encontra-se numa situação de superposição de morbidades. Segundo o
autor, além do aumento dos óbitos por doenças do aparelho circulatório,
neoplasias e causas externas, o país ainda convive com elevada prevalência de
doenças infectoparasitárias e transmissíveis, como a malária, cólera, as
arborviroses (dengue, zika, e chikungunya), tuberculose, hanseníase e AIDS,
sobretudo em estados da Região Norte do Brasil. Nesse caso observa-se a
existência simultânea de morbidades infecciosas, parasitárias e crônicodegenerativas dentro de um mesmo país, afetando diversos grupos sociais e
criando circunstâncias contrastantes, configuração essa que caracteriza o modelo
de polarização epidemiológica. Em geral, as morbidades infecciosas e
parasitárias

afetam

o

segmento

populacional

de

classes

com

maior

vulnerabilidade social, enquanto as morbidades crônico-degenerativas afetam a
população das classes sociais mais elevadas (ARAÚJO, 2012).
No Brasil, as doenças infecciosas e parasitárias eram a primeira causa de
óbito até o ano de 1940, seguida pelas doenças do aparelho circulatório e as
neoplasias. Em 1986, as doenças do aparelho circulatório já ocupava a posição
de principal causa de óbito na população brasileira (ARAÚJO, 2012), cenário que
persiste até os anos mais recentes, como mostra o Gráfico 1, cuja causa é
responsável por, aproximadamente, 30% do total de óbitos no país. As neoplasias
aparecem como a segunda maior causa de óbito (GRÁF. 1).
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Gráfico 1 – Mortalidade proporcional segundo grandes grupos da CID-10,
Brasil, 2007-2017.

Fonte dos dados básicos: SIM/DATASUS, 2007-2017.
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Nesse perfil de morbimortalidade do Brasil, observa-se que as causas
externas vêm aumentando sua participação relativa no total de óbitos. Esse
ganho substancial nas últimas décadas fez com que as causas externas se
tornassem a terceira maior causa de óbito no Brasil, apresentando um percentual
anual em torno de 13% do total de óbitos entre 2007 e 2017 (GRÁF. 1).
Entre as causas externas de mortalidade, as agressões e os acidentes de
trânsito configuram-se como as principais causas de óbito na população
brasileira. Entre 2007 e 2017, as agressões foram responsáveis pela maior parte
dos óbitos relacionados às causas externas nas Regiões Nordeste, Sudeste,
Centro-Oeste e Norte, seguidos pelos óbitos por acidentes de trânsito. Por outro
lado, a Região Sul apresentou os acidentes de trânsito como a principal causa
externa de óbito entre 2007 e 2013, tendo a agressão como principal causa de
óbito nos anos de 2015 e 2017 (TAB. 1).
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Tabela 1 – Mortalidade proporcional segundo causas externas, Grandes
Regiões, 2007-2017.
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas

2007
25,5%
15,9%
6,0%
42,4%
10,3%

2009
24,2%
15,3%
5,2%
44,2%
11,2%

2007
28,3%
18,0%
5,9%
33,9%
13,9%

2009
26,7%
19,2%
6,5%
31,2%
16,4%

2007
36,2%
18,1%
10,9%
29,5%
5,4%

2009
34,3%
16,6%
11,0%
32,5%
5,6%

2007
35,2%
17,0%
7,1%
36,2%
4,5%

2009
34,4%
16,9%
7,0%
38,0%
3,7%

2007
28,9%
19,3%
5,8%
43,0%
3,0%

2009
26,4%
16,6%
5,5%
47,9%
3,6%

Nordeste
2011
2013
28,1%
27,1%
14,5%
13,9%
5,2%
5,2%
43,8%
45,9%
8,3%
7,9%
Sudeste
2011
2013
29,4%
27,1%
22,6%
23,5%
7,0%
7,1%
28,8%
30,7%
12,2%
11,6%
Sul
2011
2013
36,6%
33,7%
18,0%
21,1%
10,4%
11,4%
29,7%
28,9%
5,3%
4,9%
Centro-Oeste
2011
2013
35,2%
32,8%
16,3%
16,5%
6,4%
6,9%
38,6%
40,4%
3,4%
3,4%
Norte
2011
2013
29,6%
28,2%
15,8%
17,4%
5,7%
5,7%
46,2%
45,8%
2,8%
2,9%

2015
25,1%
13,9%
5,2%
46,7%
9,1%

2017
20,7%
13,5%
5,4%
51,1%
9,2%

2015
24,4%
26,5%
8,0%
29,3%
11,9%

2017
21,2%
24,7%
7,9%
27,8%
18,3%

2015
29,5%
21,4%
12,0%
32,2%
5,0%

2017
27,4%
22,1%
13,0%
32,1%
5,4%

2015
30,6%
17,3%
7,0%
41,6%
3,5%

2017
27,5%
20,1%
8,6%
39,9%
3,9%

2015
25,7%
16,9%
6,1%
48,5%
2,7%

2017
22,0%
16,0%
5,5%
53,3%
3,2%

Fonte dos dados básicos: SIM/DATASUS, 2007-2017.
Nota: Do grande grupo da CID-10 ‘Acidentes de transporte’ (V01-V99) foram
deduzidas as seguintes categorias: V01, V05-06, V10-11, V15-18, V81-86, V88, V9098, cujo objetivo foi restringir os óbitos por acidentes de trânsito (KILSZTAJN et al.,
2001).

Em relação à morbidade hospitalar, verifica-se que, entre 2007 e 2015, as
demais causas de lesões acidentais (quedas, afogamentos, envenenamentos e
exposição a condições ambientais extremas) foram responsáveis pela maior parte
das internações nas unidades públicas de saúde em todas as grandes regiões
brasileiras. Como segunda maior causa de internações dentro do referido período
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estão os acidentes de trânsito. Além disso, verifica-se que a participação relativa
dos acidentes com veículos automotores nas internações aumentou de 2007 para
2015 em todas as grandes regiões, sinalizando uma demanda considerável que
essas vítimas trazem para os sistemas públicos de saúde (TAB. 2).
Tabela 2 – Distribuição relativa das internações hospitalares no Sistema
Único de Saúde (SUS) segundo causas externas, Grandes Regiões, 20072015.
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas
Causa (Grande grupo CID-10)
Acidentes de trânsito
Demais causas de lesões acidentais
Lesões autoprovocadas voluntariamente
Agressões
Outras causas externas

2007
15,6%
68,3%
0,6%
7,7%
7,8%
2007
17,6%
63,5%
1,6%
5,1%
12,2%
2007
9,8%
75,5%
0,5%
4,0%
10,2%
2007
15,8%
74,4%
0,8%
3,5%
5,5%
2007
8,7%
72,5%
2,3%
4,5%
12,0%

Nordeste
2011
23,1%
57,7%
0,6%
9,2%
9,4%
Sudeste
2009
2011
22,4%
23,1%
54,4%
52,8%
1,7%
1,5%
6,0%
5,9%
15,4%
16,7%
Sul
2009
2011
17,3%
17,3%
68,8%
67,9%
1,3%
0,8%
6,3%
5,1%
6,4%
8,8%
Centro-Oeste
2009
2011
22,1%
22,7%
63,9%
61,8%
1,0%
0,9%
6,9%
7,8%
6,1%
6,8%
Norte
2009
2011
15,9%
20,2%
65,8%
57,1%
1,1%
0,6%
8,4%
7,3%
8,9%
14,8%
2009
23,9%
58,0%
0,6%
8,0%
9,5%

2013
26,2%
54,0%
0,5%
7,9%
11,4%

2015
23,5%
54,8%
0,4%
5,6%
15,8%

2013
22,6%
52,3%
1,2%
6,4%
17,5%

2015
19,1%
52,3%
0,9%
5,6%
22,1%

2013
16,8%
66,1%
0,6%
4,6%
11,9%

2015
16,8%
64,6%
0,6%
4,9%
13,0%

2013
21,1%
57,2%
0,7%
7,9%
13,0%

2015
21,3%
54,3%
0,6%
5,9%
17,9%

2013
20,2%
52,4%
0,6%
7,3%
19,5%

2015
26,5%
48,3%
0,3%
8,8%
16,1%

Fonte dos dados básicos: SIH/DATASUS, 2007-2015.
Nota: A metodologia de Kilsztajn et al. (2001) foi adaptada para esse caso, cujo
objetivo foi selecionar apenas as internações hospitalares por acidentes de
trânsito. Sendo assim, do grande grupo da CID-10 ‘Acidentes de transporte’ (V01V99) foram deduzidas as seguintes categorias: V01, V05-06, V10-11, V15-18, V81-86,
V88, V90-98.
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Como citado anteriormente, o Brasil é um dos países que apresenta
elevados índices de mortalidade por causas externas, especialmente os acidentes
de trânsito e as agressões. No que se refere aos acidentes de trânsito, observase que as taxas de mortalidade1 relacionadas a esses eventos vêm apresentando
tendência decrescente no país desde o ano de 2012, momento no qual a taxa
atinge seu máximo na série analisada, para ambos os sexos. Entre os homens, a
redução na taxa de mortalidade observada no período 2012-2017 foi de 25,8%,
enquanto no segmento populacional feminino foi de 27,6%, evidências positivas
para a segurança no trânsito e que vai de encontro às metas estabelecidas pela
ONU (WHO, 2013). Entretanto, o nível da mortalidade ainda é bastante elevado,
sobretudo para os indivíduos do sexo masculino. Em toda a série temporal, a taxa
de mortalidade para os homens era, em média, 4,7 vezes maior em comparação
à taxa de mortalidade feminina (GRÁF. 2).
Gráfico 2 – Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, Brasil, 2007-2017.

Fonte dos dados básicos: SIM/DATASUS, 2007-2017 e IBGE, 2007-2017.

1

A Taxa Bruta de Mortalidade (TBM) expressa o risco de um indivíduo de determinada população
falecer em um período p. É obtida pelo quociente entre o total de óbitos em uma população no
período p (todas as causas ou uma causa específica) e o total de pessoas-anos no período p. O
número de pessoas-anos pode ser estimado pelo total de indivíduos no centro do período p.
Usualmente, a TBM é multiplicada por uma potência de base 10 (1.000, 10.000 ou 100.000) com o
objetivo de facilitar a interpretação (CARVALHO et al., 1998).
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No Brasil, os acidentes de trânsito configuram-se como uma das principais
causas de óbito entre os indivíduos de cinco a 49 anos, destacando-se os
ocupantes de veículos, motociclistas e pedestres (ALY et al., 2015; CARVALHO,
2016). A população idosa também está exposta a esses acidentes, mas com
menor intensidade em comparação às populações jovem e adulta, sendo vitimada
com maior frequência na condição de pedestres (KAR et al., 2016; PAIXÃO et al.,
2015; SANTOS et al., 2016).
Diante da complexidade envolvendo a morbimortalidade por causas
externas, diversos estudos foram realizados a fim de verificar a magnitude da
perda em anos de vida decorrentes dos óbitos e lesões por esses eventos,
especialmente os acidentes de trânsito (CHANDRAN et al., 2013; ANDRADE;
MELLO-JORGE, 2015; LADEIRA et al., 2017.
Um dos indicadores mais utilizados nos estudos que verificam a magnitude
da carga de morbimortalidade populacional é denominado como Anos Potenciais
de Vida Perdidos (APVP). Nesse sentido, em 2008, foram perdidos mais de 1,5
milhão de anos em decorrência dos acidentes de trânsito no Brasil. A população
masculina foi a que apresentou a maior parcela de perda de anos de vida por
esse tipo de evento, cerca de 1,2 milhão de anos, o que corresponde a 80% do
total de anos de vida perdidos por acidentes de trânsito em 2008 (CHANDRAN et
al., 2013).
Ainda em relação ao estudo de Chandran et al. (2013), observou-se que o
grupo de 20 a 24 anos foi o que apresentou a maior parcela de anos de vida
perdidos tanto das vítimas do sexo masculino quanto para as do feminino, 243,7
APVP e 46,1 APVP, respectivamente. Essa perda de anos de vida impactou na
expectativa de vida ao nascer da população brasileira em 2008. Segundo os
autores, a mortalidade por acidentes de trânsito reduziu a expectativa de vida ao
nascer da população masculina em sete meses, enquanto a expectativa de vida
feminina foi reduzida em dois meses (CHANDRAN et al., 2013).
Andrade & Mello-Jorge (2015) constataram que, em 2013, os óbitos por
acidentes de trânsito da população masculina foram responsáveis por uma média
de 33,7 anos perdidos por 10 mil habitantes do sexo masculino. As mulheres
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tiveram uma média de 34,1 anos perdidos para cada grupo de 10 mil. Tanto no
segmento populacional masculino quanto no feminino, o grupo etário que
apresentou a maior quantidade de anos de vida perdidos por acidentes de trânsito
foi o de 20 a 29 anos: 400.855 APVP e 63.518 APVP, respectivamente
(ANDRADE; MELLO-JORGE, 2015).
Esse capítulo abordou as mudanças experimentadas pela população no
que concerne aos padrões de óbitos e morbidades, destacando os acidentes de
trânsito entre as causas externas no Brasil e em suas grandes regiões.
Considerando o âmbito legislativo e estrutural do trânsito, o próximo capítulo
concentra-se na discussão sobre o desenvolvimento relacionado aos marcos
regulatórios do trânsito no Brasil, bem como os principais aspectos de estudos
prévios sobre o desenvolvimento e a qualidade da malha rodoviária brasileira.
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3 A EXPANSÃO DO TRÂNSITO E A SUA LEGISLAÇÃO
NO BRASIL: UM VÍNCULO PERMANENTE

A OMS (2015) determina que os países devam estabelecer suas leis norteadoras
de melhores práticas no trânsito em torno dos cinco fatores de risco para a
ocorrência e a gravidade dos acidentes, os quais são: o excesso de velocidade, o
uso do álcool antes de dirigir, e a não utilização do cinto de segurança, do
capacete e do sistema de retenção para crianças. Entretanto, ainda existem
muitos países que não possuem leis abrangentes sobre tais fatores de risco. As
leis referentes à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança por todos os
ocupantes do veículo é a que tem a maior abrangência, englobando 105 países.
Por outro lado, o uso do capacete pelo condutor e passageiro é objeto de lei
pouco frequente, sendo que apenas 44 países possuem legislação nesse âmbito.
No que se refere ao uso de bebida alcoólica, apenas 34 países possuem leis
nacionais que estabelecem concentração de álcool no sangue abaixo de 0,05
g/dl. A OMS ainda determina que o limite de velocidade nas vias urbanas seja de
50 km/h, mas apenas 47 países estabelecem esse critério, sendo a maioria deles
situados no continente europeu. A situação também é preocupante em relação
aos sistemas de retenção de crianças, cujos dispositivos são baseados na
idade/peso/altura da criança em apenas 53 países, além de as proibirem nos
assentos dianteiros dos veículos (OMS, 2015). Como ponto positivo, o Brasil é um
dos países que segue as melhores práticas definidas pela OMS. Por outro lado, o
país ainda caminha a passos lentos no que se refere ao desenvolvimento e
efetividade da infraestrutura rodoviária (CNT, 2017). Portanto, tendo como objeto
de discussão o binômio „legislação do trânsito e malha rodoviária‟, o presente
capítulo inicia-se apresentando um panorama da qualidade da infraestrutura das
rodovias no território brasileiro. Na sequência, apresenta-se de que forma o
sistema regulatório do trânsito brasileiro está organizado, bem como o
desenvolvimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as infrações mais
cometidas nas rodovias federais brasileiras, conforme os fatores de risco
definidos pela OMS.
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3.1 Organização do trânsito no Brasil: repercussões sobre o seu
volume e a letalidade

O surgimento e a ascensão da indústria automobilística nos Estados
Unidos e Europa entre os séculos XIX e XX provocou uma revolução nos meios
de produção, sendo essa revolução caracterizada como um motor de expansão e
manifestação de novos padrões de consumo (FORD, 1967; PEREIRA; LESSA,
2011). Toda essa dinâmica econômica impactou o desenvolvimento do transporte
rodoviário, facilitando a interligação de diferentes localidades e estimulando
investimentos em sua infraestrutura (FORD, 1967).
Essa expansão da indústria automobilística propagou-se e chegou ao
Brasil por volta da década de 1950, impulsionada por uma intensa política de
atração das indústrias de automóvel estrangeiras promovida pelo governo
Juscelino Kubitschek. Todo esse movimento político foi fortemente influenciado
pelos primeiros planos rodoviários criados no Brasil a partir de 1926 durante o
governo de Washington Luís (PAULA, 2010; PEREIRA; LESSA, 2011). Em agosto
de 1928, foram inaugurados os primeiros grandes trechos rodoviários ligando todo
o Oeste-Sul com todo o Norte-Leste do Brasil (PAULA, 2010).
O sistema de transporte rodoviário é a principal forma de mobilidade de
cargas e indivíduos no Brasil, o que contribui de forma proeminente para o
desenvolvimento social, econômico e de integração do país (CNT, 2017). No
entanto, apesar da importância desse sistema para o país em diferentes
aspectos, a densidade da malha rodoviária do Brasil ainda encontra-se em nível
muito baixo quando comparados a diversos países, inclusive da América Latina
(CNT, 2017).
Por exemplo, de acordo com o Sistema Nacional de Viação (SNV), em
2016, o Brasil apresentava uma densidade de 24,8 km de rodovias pavimentadas
para cada 1.000 km2 de área, enquanto a Colômbia apresentava, no mesmo ano,
uma densidade de 179,9 km de rodovias pavimentadas para cada 1.000 km 2 de
área, valor 7,3 vezes maior em comparação à densidade rodoviária brasileira
(CNT, 2017). O Brasil ainda fica abaixo de outros países latino-americanos, como
a Argentina e o Uruguai (GRÁF. 3).
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Gráfico 3 – Densidade da malha rodoviária (km/1.000 km2), para países
selecionados, 2016.

Fonte: CNT, 2017.

Ainda segundo o SNV, o Brasil possuía, em 2016, 1.735.621 km de
rodovias (federais e estaduais). Desse total, apenas 12,3% encontravam-se
pavimentadas, perfazendo um total de 212.886 km. Da extensão de rodovias
pavimentadas, 30,5% estavam sob jurisdição federal, compreendendo uma
superfície de 64.825 km. E as duplicações ainda são obras pouco frequentes nas
rodovias federais brasileiras. Apenas 9,8% da extensão das rodovias federais
pavimentadas eram duplicadas em 2016, cerca de 2% encontrava-se em
processo de duplicação e 88,1% eram caraterizadas por serem pistas simples
(CNT, 2017).
Em

relação

ao

crescimento

da

extensão

das

rodovias

federais

pavimentadas, chama a atenção o ritmo lento que essas construções ocorrem
pelo país. Entre 2007 e 2017, a extensão total de rodovias federais pavimentadas
elevou-se, em média, 1% ao ano. Dentro desse período, houve um crescimento
acumulado de 11,3% desse tipo de infraestrutura (CNT, 2017). O pavimento em
condições adequadas não propicia apenas uma mobilidade mais segura aos
usuários do sistema rodoviário, mas também beneficiam os componentes
veiculares que duram por mais tempo, contribuem para redução no tempo da
viagem, e também, para a redução do consumo de combustível e da emissão de
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poluentes (DNIT, 2010).
Historicamente, o Brasil tem deixado a sua infraestrutura rodoviária em
segundo plano, o que contribuiu e ainda vem contribuindo para o pouco
crescimento da qualidade desse setor no país. Em 1975, foi registrado um
investimento de apenas 1,84% do Produto Interno Bruto (PIB) daquele ano para
as rodovias brasileiras (CNT, 2018). A partir de então, a tendência de
investimento foi de decréscimo, cujo percentual jamais superou o ano de 1975.
No Gráfico 5 pode-se verificar que o menor percentual de investimento na série foi
no ano de 2003 (0,07%). Em 2018, o percentual do PIB investido nas rodovias
brasileiras foi de apenas 0,16%, um decréscimo de 91,3% em comparação ao ano
de 1975 (GRÁF. 4).
Gráfico 4 – Percentual do PIB brasileiro investido na infraestrutura
rodoviária, 1975 a 2018.

Fonte: CNT, 2018.

Cabe ressaltar que um dos pilares definidos pelas Nações Unidas no que
se refere à Década da Ação para a Segurança no Trânsito é a construção e
manutenção de estradas mais seguras para os usuários, cujo pacto o Brasil faz
parte (WHO, 2013). Contudo, o país tem caminhado no sentido oposto desse
objetivo, apresentando taxas de investimento cada vez menores para o setor
rodoviário, ano após ano, conforme mostrado anteriormente. Enquanto a Rússia

46
destinou cerca de 7% do seu PIB de 2010 para a infraestrutura rodoviária, a Índia
investiu 8% e a China, 10,1%, o Brasil apresentou um percentual de apenas
0,40% do PIB daquele ano para as rodovias, mostrando pouco compromisso com
o setor (AMATO, 2011).
Esse crescimento a passos lentos dificulta a criação de novas rotas e
impacta na integração entre as regiões do Brasil e na segurança dos usuários, o
que é avaliado de forma negativa por instituições internacionais. No ranking de
competitividade divulgado em 2017 pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil
encontrou-se na 103a posição entre 137 países no quesito de qualidade da
infraestrutura rodoviária, obtendo uma nota de 3,1, a qual varia entre 1
(infraestrutura extremamente subdesenvolvida – classificada entre as piores do
mundo) e 7 (infraestrutura extensa e eficiente – entre as melhores do mundo)
(WORLD ECONOMIC FORUM, 2017). Nessa avaliação, o Brasil ainda ficou
abaixo de países sul-americanos, como o Uruguai (95o), Equador (29o) e
Argentina (96o) (WORLD ECONOMIC FORUM, 2017).
Considerando ainda a pavimentação, destaca-se na pesquisa de qualidade
das rodovias federais realizada em 2017 pela Confederação Nacional dos
Transportes (CNT) que a Região Nordeste foi a que apresentou a maior extensão
de rodovias pavimentadas no referido ano (30,6%), seguida pela Região Sudeste
(19,4%) e Sul (18,6%) (CNT, 2017).
As condições das rodovias da Região Nordeste apresentadas pela
pesquisa também retratam cenários críticos em relação à geometria viária.
Aproximadamente 31,7% dos trechos foram avaliados como péssimos e 18,5%
como ruins na geometria viária. Em relação à sinalização, o estudo apontou que
65,4% da extensão foi classificada como „regular‟, „ruim‟ ou „péssima‟, mostrando
a fragilidade que esse tipo de infraestrutura ainda apresenta na Região Nordeste.
De ponto positivo, essa grande região apresentou as condições de pavimentação,
com 47,5% da extensão avaliada como „ótima‟ (GRÁF. 5).
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Gráfico 5 – Classificação da infraestrutura rodoviária brasileira, por Grande
Região, Brasil, 2017.

Fonte: CNT, 2017.

A Região Norte, em conjunto com a Região Nordeste, foram as que
apresentaram as condições mais críticas em relação à qualidade das rodovias em
2017. Dos 12.863 km de rodovias pesquisadas na Região Norte, verificou-se que
37,8% dos trechos foram avaliados como péssimos, 25,5% como ruins e 17,3%
como regulares no quesito geometria viária, totalizando aproximadamente 81% de
extensão inadequada. Em relação à sinalização, 80,4% dos trechos foram
classificados como „regular‟, „ruim‟ ou „péssimo‟. A pavimentação foi o quesito
mais bem avaliado na Região Norte, porém, apresentando um percentual ainda
baixo, com 27,7% dos trechos classificados como ótimos (GRÁF. 6).
No que diz respeito à qualidade da infraestrutura rodoviária na Região
Centro-Oeste, a CNT apontou que dos 13.390 km de rodovias analisadas em
2017, mais de 52% da extensão foi classificada como „ruim‟ ou „péssima‟ na
dimensão geometria viária e apenas 2,9% foi avaliada como „ótima‟. Em relação à
sinalização e pavimentação, verificou-se que o maior percentual do trecho foi
avaliado como „regular‟, 38,1% e 36%, respectivamente (GRÁF. 6)
Na Região Sul foram analisados 18.403 km de rodovias em 2017, e assim
como na Região Centro-Oeste, a geometria viária também recebeu classificação
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„ruim‟ ou „péssima‟ em parte considerável dos trechos (44,1%). Essa mesma
classificação foi dada a 23,1% dos trechos referentes à sinalização e 17,4%
referentes à pavimentação rodoviária. No que concerne à dimensão da geometria
das rodovias na Região Sudeste, o estudo apontou condições preocupantes em
grande parte da extensão pesquisada. Verificou-se que 13,1% dos trechos foram
classificados como ruins e 31,3% como péssimos no quesito geometria viária
(GRÁF. 6).
A relação via-veículo é uma das que tem sido foco pela Organização
Mundial da Saúde para a diminuição dos riscos no trânsito. Sendo assim, um dos
pilares que constitui a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, instituída
em 2010, está centrado em veículos mais seguros (WHO, 2013). Esse quesito é
um dos mais desafiadores tanto para os gestores públicos, que procuram adaptar
a infraestrutura dos grandes centros urbanos para o volume crescente de
veículos, quanto para as montadoras, as quais precisam se adequar às novas
regras que exigem a implantação de equipamentos de segurança nos veículos
que estão sendo fabricados (PEDRO et al., 2012; BRASIL et al., 2014).
Na Região Nordeste o volume de veículos do tipo automóvel e motocicleta
crescem de forma contínua. Em 2007, havia aproximadamente dois milhões de
motocicletas e 3,1 milhões de automóveis licenciados nessa grande região
brasileira. Em 2017, o volume de motocicletas era 3,2 vezes maior comparado ao
de 2007 (6,3 milhões), enquanto o volume de automóveis chegou a 6,6 milhões.
Nesse período, o crescimento da frota de motocicletas circulando nas vias do
Nordeste foi de 222,9%, enquanto o crescimento da frota de automóveis foi de
110,9% (DENATRAN, 2018).
Analisando a relação entre população e veículo ainda na Região Nordeste,
observou-se que a taxa de motorização envolvendo apenas o veículo do tipo
motocicleta cresceu 209,6% em dez anos, a maior variação entre as Grandes
Regiões (DENATRAN, 2018; IBGE, 2018). No ano de 2007, a taxa de
motorização considerando apenas as motocicletas era de 35,2 veículos para cada
1000 habitantes, a menor entre as Grandes Regiões, passando a 109,1
motocicletas para cada 1000 habitantes em 2017 (DENATRAN, 2018; IBGE,
2018) (GRÁF. 6).
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GRÁFICO 6 – Taxa de motorização, motocicletas, segundo Grandes Regiões,
2007-2017.

Fonte dos dados básicos: DENATRAN, 2018 e IBGE, 2018.

Ainda verifica-se que a taxa de motorização da população que utiliza
motocicleta na Região Nordeste superou as taxas das Regiões Sul, Norte e
Sudeste desde o ano de 2015. Em parte da série histórica, a taxa de motorização
da Região Sudeste apresentou-se como a terceira maior entre as regiões, no
entanto, ela passa a crescer de forma lenta a partir de 2012, chegando a ser a
menor taxa no ano de 2017. Por outro lado, a Região Centro-Oeste é a que
apresenta o maior índice de população motorizada em toda a série (GRÁF. 7).
No que se refere aos automóveis, observa-se que a taxa de motorização
cresceu 93,4% entre 2007 e 2017 na Região Nordeste. Apesar do crescimento
percentual expressivo da frota de motocicletas, assim como da sua taxa de
motorização na Região Nordeste, verificou-se que as taxas de motorização
envolvendo os automóveis foram superiores às de motocicleta em todos os anos
(DENATRAN, 2018; IBGE, 2018) (GRÁF. 8).
Ainda, observa-se que as regiões Sul e Sudeste foram as que
apresentaram os maiores coeficientes de população motorizada entre 2007 e
2017. Na Região Sul, a taxa de motorização em 2007 foi de 235,6 veículos para
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cada 1000 habitantes, passando a 376,8 veículos por 1000 habitantes em 2017,
enquanto na Região Sudeste as taxas de motorização foram de 214,8 veículos
por 1000 habitantes em 2007 e 328,5 veículos por 1000 habitantes em 2017. Na
série histórica de automóveis, a Região Norte foi a que apresentou as menores
taxas de motorização (GRÁF. 7).
GRÁFICO 7 – Taxa de motorização, automóveis, segundo Grandes Regiões,
2007-2017.

Fonte dos dados básicos: DENATRAN, 2018 e IBGE, 2018.

O crescimento da taxa de motorização pode significar desenvolvimento no
âmbito econômico e mais autonomia da população para deslocar-se. Contudo,
efeitos negativos dessa ampliação da aquisição de veículos também se mostram
presentes. Bertho, Xavier & Marques (2018) encontraram associação positiva
entre a taxa de mortalidade por acidente de trânsito e taxa de motorização
considerando o veículo do tipo motocicleta para as capitais brasileiras no ano de
2010. Em outros termos, o risco de óbito eleva-se conforme o volume de
motocicletas aumenta. Os autores ainda chamam a atenção para o fato de que,
ao estarem utilizando a motocicleta, os ocupantes desse veículo não são vítimas
exclusivas dos acidentes de trânsito, isto é, terceiros também estão sujeitos ao

51
óbito, sejam pedestres, ciclistas ou mesmo outros motociclistas (BERTHO;
XAVIER; MARQUES, 2018).
Para Deffune (2013), esse aumento descontrolado da frota de automóveis
e de motocicletas é resultado da ineficiência das políticas públicas voltadas ao
transporte público, o qual não consegue atender a população de forma adequada.
Sendo assim, os indivíduos veem no automóvel ou motocicleta a saída para uma
mobilidade em menos tempo e com mais autonomia. E com o objetivo de ampliar
o espaço urbano para abarcar todo esse crescimento da frota, o espaço para os
pedestres acaba ficando reduzido, tornando os riscos para os acidentes de
trânsito mais presentes.
Por outro lado, Carvalho & Pereira (2013) alertam que se a taxa de
motorização continuar crescendo de forma contínua, o beneficio do menor tempo
de deslocamento dado pelos veículos individuais motorizados será afetado, uma
vez que o espaço urbano estará degradado pela pressão diária dos veículos e os
congestionamentos serão cada vez mais frequentes.
Ribeiro Nolasco et al. (2016) e Silva et al. (2011) chamam a atenção para o
fato de que a motocicleta é o veículo que está ganhando ampla aceitação e
aprovação da população devido ao seu baixo custo, facilidade de manutenção e
agilidade, sobretudo no trânsito das grandes cidades do país, sendo um veículo
largamente utilizado para atividades laborativas.
Contudo, esse fato caminha ao inverso da segurança, uma vez que a
motocicleta torna o usuário mais vulnerável aos acidentes de trânsito. Em seu
estudo, Mascarenhas et al. (2016) constataram que 63% das vítimas de acidentes
de trânsito eram motociclistas. Ribeiro Nolasco et al. (2016) corroboram a esses
resultados, constatando uma prevalência de 80% de acidentes de trânsito com
vítimas motociclistas.
Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas (ABRACICLO), o crescimento da frota de
motocicletas no Brasil entre os anos de 1998 e 2010 foi de 490,8%. Cerca de 75%
dos consumidores que adquiriram um veículo de duas rodas nesse período era do
sexo masculino e 40% tinham idade entre 21 e 35 anos. Além disso, 83% das
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motocicletas vendidas em 2010 tinham entre 101 e 150 cilindradas (ABRACICLO,
2018).
De acordo com pesquisa realizada por Anjos (2012), 50% das vítimas que
sofreram acidente de trânsito no estado de São Paulo no período 2009-2010
utilizavam a motocicleta com o objetivo de substituir o transporte público, 39,7%
utilizavam para o trabalho e 8,8% para o lazer. Além disso, 92,6% dessas vítimas
encontravam-se na condição de condutor no momento do acidente. Segundo a
autora, a grande vitimização da população que utiliza a motocicleta está
relacionada também ao fato de que a indústria das motocicletas procura
negligenciar a insegurança que o veículo traz, procurando deixar o seu produto
longe de uma imagem negativa (ANJOS, 2012).
Apesar de o automóvel ser um tipo de veículo de custo mais elevado em
comparação à motocicleta, os indicadores de produção e licenciamentos no Brasil
também são expressivos. A partir do ano de 2002, o volume de licenciamentos de
automóveis cresceu continuamente no Brasil. Entretanto, a crise financeira
mundial deflagrada no final do ano de 2008 abalou de forma significativa todos os
setores econômicos, inclusive o automotivo (BARROS; PEDRO, 2014).
Para tentar contornar a crise e estimular as vendas de automóveis, o
governo brasileiro decretou a Medida Provisória nº 451/08 cujo objetivo foi reduzir
a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os automóveis,
a qual passou a vigorar a partir de dezembro de 2008 e permaneceu até março de
2010 (WILBERT et al., 2014). Passado esse período, as alíquotas voltaram a
subir, mas diante do agravamento da crise o governo promoveu a segunda
redução do IPI sobre os automóveis, a qual vigorou entre maio e dezembro de
2012, sendo prorrogada para todo o ano de 2013. As alíquotas do IPI eram
reduzidas de acordo com a potência do veículo (em cilindradas), o tipo de
combustível e o local da produção (nacional ou internacional) (WILBERT et al.,
2014).
Essa subseção mostrou alguns aspectos históricos e atuais referentes à
infraestrutura rodoviária brasileira, no que tange aos investimentos e a sua
qualidade, bem como o aumento da utilização dos transportes individuais
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motorizados, especificamente os automóveis e motocicletas, fato que tendeu para
a elevação dos conflitos no trânsito. Nesse sentido, a próxima subseção aborda
aspectos relacionados à evolução do arcabouço legislativo brasileiro para manter
a pacificação no trânsito. Além disso, apresenta-se pontos relevantes de estudos
prévios e dados da PRF no que concerne aos principais fatores de risco definidos
pela OMS.

3.2 O Código de Trânsito Brasileiro e sua evolução como mediador na
relação via-homem-veículo

Com o aumento da utilização dos automóveis e a expansão das rodovias
dentro do país, também foram se tornando mais complexas as relações entre a
população motorizada, os pedestres e o ambiente (SILVA et al., 2011). Então,
para que essas relações ocorressem e continuem ocorrendo da forma mais
pacífica possível, mantendo a integridade de todos os usuários, foram criados os
órgãos que estabelecem as leis que regem a segurança da população no trânsito
(BRASIL, 1997; POLLI et al., 2010).
O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é um complexo de entidades ligadas
à União, estados e municípios que tem como objetivo a normatização dos
processos relacionados ao trânsito. Entre esses processos estão o planejamento
e desenvolvimento de registro de veículos que circulam no país, de políticas
públicas, de resoluções e portarias, de formação dos condutores, de fiscalização
e aplicações de sansões às irregularidades (BRASIL, 1997).
O órgão máximo consultivo e normativo do trânsito brasileiro é o Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN). Os Conselhos Estaduais de Trânsito
(CETRAN) e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRADIFE) são os
órgãos normativos, consultivos e coordenadores do SNT. No âmbito executivo do
SNT

estão

o

Departamento

Nacional

de

Trânsito

(DENATRAN),

os

Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRAN). Já no âmbito executivo
rodoviário estão o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e as Juntas
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Administrativas de Recursos de Infrações (JARI). Existem também a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares (PM) dos estados e Distrito
Federal. A PRF tem como objetivo realizar o patrulhamento ostensivo nas
rodovias e preservar a ordem no trânsito. Apesar da PM não ser um órgão
exclusivamente destinado para as atividades no trânsito, ela compõe o SNT e
pode atuar em diferentes situações, a depender dos convênios firmados com as
entidades componentes do SNT (BRASIL, 1997; DUARTE NETO, 2016) (FIG. 1).

Figura 1 – Organização do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Fonte: Adaptado de Gomes, 2017.

O primeiro Código de Trânsito foi estabelecido no Brasil em 1941 a partir
do Decreto-Lei nº 2.994, de 28 de janeiro (BRASIL, 2010). Esse decreto foi
revogado ainda em 1941, sendo posto em vigor o Decreto-Lei nº 3.561 que
instituiu a criação do Conselho Nacional de Trânsito (BRASIL, 2010).
Posteriormente, em 21 de setembro de 1966, foi estabelecido o novo Código
Nacional de Trânsito por meio da Lei nº 5.108 (REICHENHEIM et al., 2010). Esse
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conjunto de leis vigorou por 31 anos, quando foi estabelecida a Lei nº 9.503 de 23
de setembro de 1997, que é o atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (BRASIL,
2010).
Embora seja um instrumento com normas bem definidas, o CTB sempre
está passando por atualizações com o objetivo de aperfeiçoar e trazer mais
segurança aos usuários do sistema viário. O Quadro 1 apresenta as principais
infrações relacionadas aos principais fatores de risco no trânsito e as principais
alterações ocorridas dentro dos artigos do CTB.
O artigo nº 165 do CTB estabelece normas para os condutores que dirigem
sob a influência do álcool. Foram duas as principais mudanças ocorridas dentro
desse artigo: a Lei nº 11.705 de 2008 e a nº 12.760 de 2012. Com relação ao
excesso de velocidade, existe o artigo nº 218 do CTB que trata desse tipo de
infração. A principal alteração ocorrida foi em 2006 com a Lei nº 11.334, tratando
o nível de gravidade das infrações de acordo com a velocidade do veículo. Outro
fator alterado no CTB foi a utilização do telefone celular enquanto dirige, infração
que passou a ser gravíssima a partir da Lei nº 13.281 de 2016 (QUADRO 1).
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Quadro 1 – Classificação dos fatores de risco para acidentes de trânsito de
acordo as infrações previstas no CTB e suas principais alterações.

Fonte: PRF, 2017 e Brasil, 2018.

Apesar de o Brasil apresentar uma rígida legislação para o trânsito, as
infrações registradas pela PRF no âmbito dos fatores de risco apresentados no
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Quadro 1 apontou tendência crescente entre 2007 e 2016. No ano de 2007, foram
registradas 815.356 infrações nas rodovias federais brasileiras referentes ao uso
do álcool antes de dirigir, não uso de cinto de segurança e de dispositivo de
retenção de criança, excesso de velocidade, não uso do capacete e uso do
telefone celular ao dirigir. E no ano de 2016 o volume de infrações referentes a
esses mesmos artigos do CTB chegou a 3.611.308 no país, um crescimento de
342,9% em relação a 2007 (PRF, 2007, 2016).
Em relação às infrações registradas pelo uso de álcool antes de dirigir nas
Grandes Regiões em 2007, verificou-se que os maiores percentuais dessas
ocorrências foram na Região Nordeste (27,8%) e Sul (24,0%). Por outro lado, em
2016 foram as Regiões Sul (26,0%) e Sudeste (24,2%) que registraram os
maiores percentuais desse tipo de infração. Esse mesmo cenário foi observado
para a infração referente ao uso do telefone celular enquanto dirige. Em 2007,
36,3% e 34,0% desse tipo de infração foram registradas nas regiões Nordeste e
Sul, respectivamente, enquanto no ano de 2016 os maiores percentuais foram
registrados nas regiões Sudeste (41,5%) e Sul (21,7%) (TAB. 3).
Das infrações referentes a não utilização do cinto de segurança, observouse que 43,3% foram registradas na Região Sudeste e 27,4% na Região Nordeste,
os maiores percentuais para o ano de 2007. Em 2016 a Região Sudeste
continuou concentrando o maior percentual desse tipo de infração (44,8%),
seguida pelas regiões Sul (17,9%) e Nordeste (17,1%) (TAB. 3).
Para chamar a atenção dos condutores antes de dirigir, o CONTRAN
estabeleceu, em 2018, a Resolução nº 760, que torna obrigatória a instalação de
dispositivo de aviso de não afivelamento dos cintos de segurança nos
automóveis, utilitários, camionetas, caminhões e ônibus, sejam alertas visuais ou
sonoros. Para os automóveis produzidos no Brasil ou importados, a aplicação
dessa Resolução passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020 (DENATRAN,
2018).
No ano de 2007, as infrações relacionadas a não utilização de dispositivos
de retenção de crianças ficaram concentradas na Região Sudeste (48,5%) e
Nordeste (20,2%). Em 2016 esse cenário foi modificado, sendo a distribuição
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desse tipo de infração equilibrada entre quatro das cinco Grandes Regiões
brasileiras, são elas: Norte (22,4%), Sul (21,6%), Nordeste (21,0%) e Sudeste
(20,2%) (TAB. 3). Vale ressaltar que o Art. 1º (§ 3º) da Resolução nº 277/2008 do
CONTRAN (Lei da Cadeirinha) estabelece que esses dispositivos de retenção
para crianças não são obrigatórios nos seguintes tipos de veículos automotores:
veículos de transporte coletivo, de aluguel, táxis, veículos escolares e outros com
peso bruto total maior que 3.500 quilos (DENATRAN, 2008).
Entre as infrações registradas por excesso de velocidade nas rodovias
federais em 2007, 43,4% foram na Região Sudeste e 34,3% na Região Sul,
concentrando quase 78% de todas as infrações por excesso de velocidade do
Brasil no referido ano. O cenário foi semelhante em 2016, no qual a Região
Sudeste apresentou 63,5% das infrações por excesso de velocidade e a Região
Sul, 23,0%, aproximadamente 87% de todas as infrações por condução do
veículo em excesso de velocidade no país em 2016 (TAB. 3).
Tabela 3 – Distribuição relativa das infrações de trânsito nas rodovias
federais, segundo artigos do CTB e Grandes Regiões, 2007-2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007-2016.

No tocante às infrações pela não utilização do capacete, verificou-se que
70,0% delas foram registradas na Região Nordeste em 2007. No ano de 2016 o
cenário

não

foi

modificado,

com

essa

Grande

Região

concentrando

aproximadamente 81% das infrações por não uso do capacete. Nesse mesmo
ano, as regiões que apresentaram os menores percentuais desse tipo de infração
foram a Região Sul (0,7%) e Centro-Oeste (0,6%) (TAB. 3).
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A situação das infrações de trânsito no Brasil torna-se mais preocupante
quando se observa a variação percentual entre 2007 e 2016, a qual mostra um
aumento expressivo dessas irregularidades no trânsito em todas as Grandes
Regiões. As infrações referentes à condução de veículo sob o efeito de álcool em
2016, por exemplo, teve um crescimento de 171% em relação ao ano de 2007. As
regiões Sudeste e Centro-Oeste foram as que apresentaram as maiores
variações, 243,9% e 209,3%, respectivamente (TAB. 4).
Tabela 4 – Variação percentual do número de infrações de trânsito nas
rodovias federais, segundo artigos do CTB e Grandes Regiões, 2007-2016.
Artigo do
CTB

Infração de acordo
com o artigo do CTB

165
167

Grande Região
Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

CentroOeste

Total

Uso de álcool antes de
dirigir

135,4%

94,4%

193,2%

243,9%

209,3%

171,0%

Não uso de cinto de
segurança

133,8%

62,2%

361,6%

168,4%

184,1%

159,0%

Não uso de dispositivo
de retenção de
1388,9%
criança

429,9%

660,7%

112,6%

729,7%

410,6%

218 (I, II e
III)

Excesso de velocidade

4,4%

173,2%

218,6%

595,7%

343,9%

374,7%

244 (I e II)

Não uso de capacete

94,7%

204,5%

11,1%

61,0%

-32,5%

164,1%

252 (VI)

Uso de telefone
celular ao dirigir

80,3%

31,8%

409,8%

254,3%

436,6%

209,9%

168

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007-2016.

As infrações registradas pelo não uso do cinto de segurança teve um
aumento de 159% no Brasil entre 2007 e 2016, sendo as regiões Sul (361,6%) e
Centro-Oeste (184,1%) as que apresentaram o maior aumento no número desse
tipo de irregularidade. Por outro lado, a não utilização de dispositivos para
retenção de crianças foi a infração que teve o maior crescimento nesse período
no Brasil (410,6%), sendo que a Região Norte foi a que apresentou um aumento
substancial dessas infrações (1388,9%), seguida pelas regiões Centro-Oeste, Sul
e Nordeste (TAB. 4). Isso reflete a insegurança com que as crianças ainda vêm
sendo transportadas nos veículos automotores.
No que se refere às irregularidades nas rodovias federais por excesso de
velocidade, verificou-se que a Região Sudeste apresentou o maior aumento entre
2007 e 2016 (595,7%). Por outro lado, a Região Nordeste foi a que apresentou o
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maior crescimento no número de infrações pela não utilização do capacete
(204,5%). O único decréscimo observado nesse período foi observado nas
infrações pelo não uso do capacete na Região Centro-Oeste (-32,5%) (TAB. 4).
A infração pela não utilização do telefone celular enquanto dirige teve um
aumento de 209,9% no número de registros nas rodovias federais brasileiras
entre 2007 e 2016. A Região Centro-Oeste apresentou a maior variação no
período (436,5%), seguida pela Região Sul (409,8%) (TAB. 4).
Com base nessas informações, verifica-se que o país ainda tem muito
trabalho para fazer em relação à educação no trânsito, visto os expressivos
aumentos de condutas irregulares adquiridas pelos motoristas em todas as
grandes regiões brasileiras. Contudo, cabe ressaltar que os referidos dados da
PRF possuem limitações, haja vista que não são todas as ocorrências de
infrações que são de fato registradas. A Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS, 2015) chama a atenção para a busca da efetividade das fiscalizações nos
países com altos índices de acidentes de trânsito. De acordo com a instituição,
não adianta o país contar com um arcabouço legislativo bastante rígido no trânsito
sem haver um paralelo com a realização contínua de fiscalização.
Um dos problemas ainda presentes nas rodovias brasileiras é a condução
de veículos sob o efeito de álcool (MALTA et al., 2014). Diante do crescimento da
mortalidade e morbidade provocadas pelo álcool, o Conselho Nacional de
Trânsito estabeleceu em 1998 o Decreto Executivo nº 415, o qual determinava a
concentração de álcool de 0,6 g por litro de sangue (REICHENHEIM et al., 2010).
Em junho de 2008, a legislação buscou estabelecer maior rigidez aos indivíduos
persistentes do comportamento de beber e dirigir quando promulgou a Lei nº
11.705, conhecida como Lei Seca, a qual passou a não permitir concentração de
álcool no sangue de condutores em qualquer valor superior a zero (MALTA et al.,
2014; REICHENHEIM et al., 2010).
Nesse sentido, diversos estudos foram realizados a fim de verificar os
possíveis efeitos da Lei Seca sobre o consumo de álcool e as consequências dos
acidentes de trânsito provocados por esse comportamento (MELLO-JORGE;
KOIZUMI, 2009; ABREU et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013; MALTA et al., 2014).
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Malta et al. (2014) constataram que as reduções mais significativas na
prevalência do consumo abusivo de álcool e dirigir na população masculina
brasileira foi de 22,5% no período 2007-2008 e de 36,4% no período 2012-2013,
enquanto a prevalência desse comportamento entre as mulheres não apresentou
reduções significativas em todo o período analisado. Na Região Nordeste, a
redução mais significativa dessa prevalência foi no período 2007-2008 (20,8%) e
no período 2011-2012 (20%) (MALTA et al., 2014).
Abreu et al. (2012) afirmam que a Lei Seca provocou uma mudança de
atitude na população quando o assunto é consumo de álcool e condução de
veículo. Os autores mostraram que houve um declínio de 13% do número de
óbitos por acidentes de trânsito no município do Rio de Janeiro entre julho de
2007 e julho de 2008. Além disso, houve uma diminuição de 24% dos
atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
referentes aos acidentes de trânsito no município de São Paulo após a Lei Seca
entrar em vigor. Apesar de o estudo analisar um curto período, os autores
enfatizam que a Lei Seca promoveu e continuará promovendo um significativo
benefício à população, poupando milhares de vidas que poderiam ser perdidas
precocemente (ABREU et al., 2012). Por outro lado, Morais Neto et al. (2013)
chamam a atenção para o fato da tendência de estabilidade e aumento do
número de óbitos por acidentes de trânsito em algumas partes do país, mesmo
após a implantação de medidas regulatórias (MORAIS NETO, 2013).
Mello-Jorge & Koizumi (2009) verificaram a diminuição de 28,3% do
número de internações por acidentes de trânsito no Brasil entre o primeiro
semestre de 2008 (período pré Lei Seca) e segundo semestre de 2008 (período
pós Lei Seca). Dos estados da Região Nordeste, Bahia e Piauí foram os que
apresentaram decréscimos menores que 25% no número de internações por
acidentes de trânsito, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará apresentaram queda
entre 25% e 49%. Pernambuco, Sergipe e Alagoas apresentaram os maiores
decréscimos, cerca de 50% (MELLO-JORGE; KOIZUMI, 2009). De acordo com os
autores, além das vidas poupadas, a Lei Seca promove uma economia nos
gastos na esfera da saúde e deve ser contínuo o seu aprimoramento para que
seja sempre efetiva (MELLO-JORGE; KOIZUMI, 2009).
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A expressão „ver e ser visto no trânsito‟ representa de forma objetiva outra
passagem do CTB, cujo documento destaca a importância de manter a luz baixa
acesa para melhor visibilidade dos veículos. Em sua primeira versão, o CTB
determinava, de acordo com os artigos nº 40 (inciso I) e nº 250 (inciso I, alínea b)
que os veículos deveriam utilizar a luz baixa acesa durante a noite, bem como
durante o dia nos momentos em que fossem atravessar túneis, mesmo que
providos de iluminação pública (BRASIL, 2018). Menos de um ano após a
publicação do CTB, em fevereiro de 1998, o CONTRAN estabeleceu a Resolução
nº 18, recomendando o uso do farol baixo durante o dia também em rodovias,
sendo a conscientização dos usuários realizada por meio de campanhas
educativas (BRASIL, 1998).
Contudo, a partir de julho de 2016 a utilização do farol baixo durante o dia
em rodovias passou a ser obrigatória com a Lei nº 13.290, a qual foi denominada
como “Lei do Farol” (BRASIL, 2016). Após essa obrigatoriedade, a PRF registrou
408.267 infrações pelo não uso do farol baixo durante o dia nas rodovias federais
em todo o Brasil somente entre julho e dezembro de 2016, ou seja, uma média de
68 mil infrações por mês (PRF, 2016). Nesse período, aproximadamente 80% das
violações referentes à Lei do Farol ficaram concentradas nas Regiões Sudeste
(30,5%), Sul (24,7%) e Nordeste (24,6%) (PRF, 2016).
A Lei do Farol recebeu críticas devido à falta de objetividade em alguns
pontos. Uma dessas refere-se ao termo „rodovia‟, tendo em vista que algumas
delas atravessam grandes perímetros urbanos, onde geralmente recebem a
nomenclatura de „avenida‟. Nesses casos, o condutor pode ficar confuso se deve
ou não utilizar o farol baixo durante o dia pela dificuldade em diferenciar um
trecho que é apenas uma avenida e um trecho de rodovia que é parte integrante
de uma avenida (DALMOLIN, 2017; FONSECA, 2017).
Diante desse contexto, em setembro de 2016, foi determinada a suspensão
da Lei do Farol, onde foi exposta a tese de que em muitos trechos urbanos nos
quais as rodovias passam a ser denominadas como avenidas não existe
sinalização suficiente para que os condutores fiquem cientes de que estão, de
fato, em uma rodovia (DALMOLIN, 2017; FONSECA, 2017). Após essa
suspensão, o número de infrações registradas pela PRF caiu 93% entre agosto e
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setembro de 2016 nas rodovias federais brasileiras (PRF, 2016). Posteriormente,
em outubro de 2016, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
estabeleceu que as sanções referentes à Lei do Farol voltassem a ser aplicadas
nos trechos urbanos de rodovias, desde que essas estejam bem sinalizadas
quanto à sua identificação (DALMOLIN, 2017; FONSECA, 2017). Após o retorno
da vigência da Lei do Farol, a PRF registrou um aumento de 277,5% no número
de infrações pelo não uso do farol baixo durante o dia nas rodovias federais
brasileiras entre outubro e novembro de 2016 (PRF, 2016).
Além dos marcos regulatórios, existem os projetos que visam a diminuição
da morbimortalidade por acidentes de trânsito no Brasil. O Projeto Vida no
Trânsito é um exemplo dessas intervenções. A proposta para a realização desse
projeto surgiu a partir da Organização das Nações Unidas (ONU) ter definido o
período 2011-2020 como a Década de Ações para a Segurança no Trânsito,
tendo em vista o Brasil como um dos países mais violentos no trânsito (SILVA et
al., 2013).
Para o acompanhamento da implantação do Projeto Vida no Trânsito, o
governo brasileiro constituiu uma Comissão Interministerial que atuava sob a
coordenação do Ministério da Saúde. A partir de então, foi elaborado um plano de
ação nacional para o período 2011-2012, o qual definiu duas linhas prioritárias
para as ações de segurança: “Beber e Dirigir” e “Velocidade” (SILVA et al., 2013).
Para Morais Neto et al. (2013), o projeto Vida no Trânsito trouxe resultados
positivos para todas as capitais onde foi implantado, sendo os principais: elevado
percentual de cumprimento dos objetivos do programa, aumento da fiscalização
de velocidade, aumento da realização de blitz com checagem de álcool e redução
do percentual de condutores com embriaguez e redução da taxa de mortalidade
por acidentes de trânsito. Apesar dos resultados positivos, os autores ressaltam
que é necessário manter o foco nas ações concernentes aos fatores de risco,
criando novas estratégias de marketing social que sejam capazes de atingir
diversos grupos populacionais, sobretudo aqueles que são alvos do projeto
(MORAIS NETO et al., 2013).
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De forma geral, esse capítulo abordou uma discussão sobre a expansão do
trânsito no Brasil com relação aos investimentos na sua infraestrutura rodoviária,
a sua qualidade nas Grandes Regiões e o aumento da relação veículo-população
nos últimos anos. Além disso, apresentou um panorama da evolução do CTB e
das principais infrações nas rodovias federais do Brasil. O próximo capítulo
apresenta o aporte da literatura no que diz respeito às consequências
econômicas, físicas e psicológicas trazidas pelos acidentes de trânsito. Por fim, o
capítulo discute sobre os principais fatores associados à ocorrência e à gravidade
dos acidentes de trânsito, considerando a relação via-homem-veículo.
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4 ACIDENTES DE TRÂNSITO: IMPACTOS E FATORES
ASSOCIADOS

Estima-se que os países destinam, em média, de 3% a 5% do Produto Interno
Bruto (PIB) para custear os danos gerados pelos acidentes de trânsito (OPAS,
2016). Contudo, o fardo econômico trazido por esses eventos não se restringem
às instituições governamentais e de saúde. O acidente de trânsito, dependendo
de sua gravidade, torna-se o ponto de partida para transtornos e limitações tanto
para as vítimas, quanto para as suas famílias. Dentro desse contexto, o presente
capítulo inicia-se com um panorama dos impactos econômicos, físicos e
psicossociais dos acidentes de trânsito em nível individual, familiar e institucional
no Brasil. Posteriormente, é apresentada uma discussão concernente aos
principais resultados apontados na literatura sobre os fatores associados aos
acidentes de trânsito e à sua gravidade no Brasil e no mundo.

4.1 Impactos econômicos

Os

custos econômicos dos acidentes

de trânsito são elevados,

principalmente nos países em desenvolvimento (WHO, 2013; CARVALHO, 2016).
Os sobreviventes desses acidentes podem demandar cuidados onerosos aos
sistemas de saúde, sobretudo para os sistemas públicos, sendo que, em 2013 o
Sistema Único de Saúde (SUS) gastou cerca de R$ 231 milhões com internações
em decorrência dos acidentes de trânsito, sendo 74,5% desse valor direcionado
às vítimas nas condições de motociclistas e pedestres (ANDRADE; MELLO
JORGE, 2017). Macedo et al. (2011) salientam que as vítimas de acidentes de
trânsito vêm ocupando cada vez mais os leitos hospitalares ligados ao SUS.
Diante dessa situação preocupante, torna-se necessário o foco na implantação de
políticas públicas com o objetivo de evitar o crescimento do número de vítimas e,
consequentemente, um menor índice de internação por essa causa (MACEDO et
al., 2011).
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Com relação aos acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais
brasileiras, no ano de 2014, estimativas apontaram que esses eventos geraram
um custo de R$ 12,8 bilhões para a sociedade brasileira, com grande parte desse
valor direcionado às despesas hospitalares, à perda de produção das vítimas e
aos danos veiculares (IPEA, 2015). Souza e Minayo (2009) chamam a atenção
para a tendência crescente das ocorrências de acidentes de trânsito envolvendo
motociclistas, bem como seus impactos aos níveis individual e social (SOUZA;
MINAYO, 2009). Nesse sentido, as autoras salientam que:
“[...] mesmo quando não causam mortes, os acidentes de moto
promovem graves incapacitações e lesões por queimaduras de
membros inferiores que exigem tratamentos onerosos e um custo
social elevado para as vítimas e suas famílias”. (SOUZA;
MINAYO, 2009, p. 123)

O ônus provocado pelos acidentes de trânsito também é sentido pela
Previdência Social. Nesse caso, qualquer que seja o estado final do segurado
após a ocorrência do evento, ele pode gerar algum tipo de benefício (MPS, 2014).
Ou seja, caso a vítima tenha ido a óbito em decorrência do acidente, será paga
uma pensão ao seu(s) dependente(s), se o indivíduo tornou-se inválido
permanentemente, será paga uma aposentadoria por invalidez, e se esse
indivíduo tornou-se inválido temporariamente, poderá ser pago um auxílio-doença
(MPS, 2014; FAPETEC, 2015). Com relação aos valores desses benefícios,
estimativas apontam que, anualmente, são gastos cerca de R$ 4,4 bilhões com
aposentadorias por invalidez devido aos acidentes de trânsito (MPS, 2014). O
segundo maior valor estimado refere-se aos benefícios de pensões por morte (R$
3 bilhões ao ano) seguido pelos benefícios de auxílio-doença (R$ 410 milhões ao
ano) (MPS, 2014). Pela magnitude dos valores, especificamente os de
aposentadoria por invalidez, infere-se que parte notável da população em idade
ativa acaba se tornando precocemente incapacitada para a vida laboral (WHO,
2013; HAILEMICHAEL et al., 2015).
Outro exemplo que ilustra a intensidade com que os acidentes de trânsito
atingem as populações jovem e adulta do Brasil são os pagamentos de benefícios
realizados pela Seguradora Líder, responsável pelo Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). Em 2017, cerca
de 90% das indenizações pagas por morte em decorrência dos acidentes de
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trânsito com motociclistas foram referentes às vítimas de 18 a 64 anos
(SEGURADORA LÍDER-DPVAT, 2017). Considerando as indenizações pagas por
invalidez, para as vítimas acidentadas com motocicleta, 94% também foram
referentes a esse grupo etário (SEGURADORA LÍDER-DPVAT, 2017). Entre as
Grandes Regiões do Brasil, a Região Nordeste foi a que apresentou a maior
proporção de indenizações pagas por morte e invalidez, considerando todos os
tipos de veículos (SEGURADORA LÍDER-DPVAT, 2017). Considerando os
impactos ao nível das vítimas, o próximo tópico apresenta o que a literatura
aponta em relação às consequências físicas e psicológicas que os acidentes de
trânsito causam em suas vidas.

4.2 Impactos físicos e psicológicos

Na literatura, as consequências dos acidentes de trânsito em nível
individual geralmente são classificadas em físicas e psicológicas. Nesse sentido,
as consequências físicas dos acidentes são conhecidas também por sequelas
visíveis, enquanto as de natureza psicológicas são denominadas como sequelas
invisíveis dos acidentes, mas que podem acompanhar o indivíduo por toda a sua
vida ou por um longo período (GONÇALVES et al., 2008). Tendo em vista essas
duas dimensões de sequelas que os acidentes podem trazer, deve-se considerar
que não apenas as lesões físicas podem ser classificadas em quadros graves ou
leves, pois os transtornos psicológicos advindos do acidente de trânsito também
funcionam como importantes fontes limitadoras das atividades de vida diárias de
suas vítimas, embora a classificação dessa dimensão considerada invisível seja
mais complexa (CRUZ, 2013).
Um acidente de trânsito grave pode interferir e limitar de forma profunda o
desempenho de atividades diárias por parte dos sobreviventes, tais como, vestirse, alimentar-se, tomar banho e locomover-se, entre outros. Além, evidentemente,
da possibilidade desses acidentes incapacitar o indivíduo para o trabalho,
gerando queda no nível de renda das famílias (FRANÇOSO; COATES, 2008;
PALMERA-SUÁREZ et al, 2015; SILVEIRA; SOUZA, 2016). O conjunto dessas
limitações físicas e laborais podem desencadear quadros de depressão,
isolamento, transtornos de agressividade e sentimento de impotência, impactando
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de forma negativa o bem-estar e a saúde mental dos sobreviventes (SILVEIRA;
SOUZA, 2016).
Ribeiro Nolasco et al. (2016) verificaram que 15,8% das vítimas de
acidentes de trânsito apresentaram dependência total para atividades básicas,
como vestir-se, alimentar-se ou tomar banho. Dessas, cerca de 76%
necessitavam de ajuda em tempo integral para deitar-se, levantar-se ou
locomover-se. As dores também foram uma das consequências adquiridas pelo
acidente. Aproximadamente 81% das vítimas relataram dores moderadas ou
intensas após a ocorrência, e devido ao incômodo dessas dores, as vítimas
ausentavam-se do trabalho.
Um dos pontos mais destacados na literatura com relação ao perfil
epidemiológico dos indivíduos que sofreram acidentes de trânsito concerne ao
fato da elevada vitimização do grupo populacional de jovens (CAIXETA et al.,
2010; NEVES; GARCIA, 2015; BIFFE et al., 2017). Françoso & Coates (2008)
chamam a atenção para a elevada morbidade que esses eventos provocam na
população de adolescentes, principalmente as lesões que atingem a calota
craniana e a coluna vertebral, as quais possuem grandes chances de provocar
incapacidades definitivas e alterar de forma radical a vida desses indivíduos.
Mascarenhas et al. (2016) constataram que 66% das vítimas de acidentes
de trânsito envolvendo motocicleta encontravam-se no grupo de 20 a 39 anos. As
lesões mais prevalentes nessas vítimas foram as contusões, lacerações, fraturas,
amputações, traumas crânioencefálicos e politraumatismo. Também observou-se
que a região do corpo mais afetada pelo acidente foram os membros inferiores,
tanto nas vítimas do sexo masculino quanto do sexo feminino.
Uma das sequelas visíveis que provocam elevada dependência das vítimas
de acidentes de trânsito são as amputações. Nesse sentido, dependendo da
região do corpo que foi amputada, a vítima do acidente pode apresentar
dificuldade de retorno ao trabalho que exercia antes do evento (DORNELAS,
2010). Em alguns casos, a vítima precisa mudar de categoria de atividade
laborativa, ou seja, se antes do acidente trabalhava no setor de transporte ou
indústria, o que exigia muito esforço físico, agora ela encontra-se forçada a
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procurar um novo trabalho que necessite de uma menor demanda física
(DORNELAS, 2010).
Outra sequela visível apontada nos estudos epidemiológicos dos acidentes
de trânsito é o traumatismo raquimedular, sendo caracterizada como uma das
morbidades com elevada carga incapacitante, sobretudo na população em idade
ativa

(ANDERLE

et

al.,

2010).

Diniz

et

al.

(2012)

constataram

que

aproximadamente 100% das vítimas de acidente de trânsito apresentaram
complicações advindas da lesão medular. A complicação mais prevalente esteve
relacionada aos distúrbios urinários (78%), seguida pelo surgimento de úlceras
por pressão (53%). Das vítimas que apresentaram úlceras por pressão, 71%
atingiram o estágio de paraplegia completa em decorrência de complicações do
acidente. Os autores também verificaram que todas as vítimas com tetraplegia
apresentaram distúrbios urinários e intestinais (DINIZ et al., 2012).
O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma das sequelas
invisíveis mais observadas e estudadas em vítimas de acidentes de trânsito
(GONÇALVES et al., 2008; ITEKE et al., 2011; PIRES, MAIA, 2013). Esse evento
é caracterizado como uma resposta neuroquímica e neurofisiológica do
organismo, na qual é liberada uma grande quantidade de hormônios relacionados
ao estresse em situações que comprometem a sobrevivência ou a integridade do
indivíduo, nesse caso, o acidente de trânsito. A partir de então, o sistema de
regulação do hormônio relacionado ao estresse pode ser totalmente alterado, o
que pode desencadear picos de ansiedade, euforia, medo, tristeza, entre outros
(GONÇALVES et al., 2008).
As consequências visíveis e invisíveis dos acidentes de trânsito se
encontram

relacionadas

na

literatura

(FRANÇOSO;

COATES,

2008;

MAGALHÃES; LOUREIRO, 2009; SILVEIRA; SOUZA, 2016). Quando o acidente
provoca alguma lesão física grave na vítima, ela pode ter um período longo de
recuperação da saúde, ficando dependente de familiares ou de amigos para a
realização das atividades diárias, o que pode lhe trazer angústia, timidez,
ansiedade

para

recuperar-se

rapidamente,

tristeza

e

raiva

por

estar

impossibilitado de andar (CRUZ, 2013; SILVEIRA; SOUZA, 2016). Além disso, o
nível de gravidade da lesão provocada pelo acidente é considerado como um
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importante preditor para o desenvolvimento do TEPT, ou seja, quanto mais grave
for a lesão, maiores são as chances da vítima adquirir esse transtorno, justamente
pelo fato da elevada dependência de terceiros (MAGALHÃES; LOUREIRO, 2009).
Grande parte dos estudos que analisam os fatores associados aos
acidentes de trânsito se refere a sua gravidade de acordo com o nível de danos
físicos que esses eventos causam às vítimas, ou seja, abarcam apenas as
sequelas visíveis, excluindo os danos veiculares. E esse nível, por sua vez, é
determinado de diferentes formas na literatura. Para Almeida et al. (2009), o
acidente de trânsito grave é aquele que leva a sua vítima ao óbito, como também
aquele que deixa vítimas feridas, independentemente se a lesão apresentou
complicações ou não. Por outro lado, Almeida et al. (2013) e Morais et al. (2014)
entendem como acidente de trânsito grave aquele que resulta apenas em óbito
das vítimas.
Além disso, existem outros estudos que analisam os fatores associados
aos acidentes de trânsito de acordo com o estado físico das vítimas. Meng et al.
(2017) classificam a severidade do acidente em três níveis diferentes: acidente
sem vítimas (apenas com danos ao veículo); acidente moderado (aquele com
lesão leve) e acidente grave (com lesão grave ou óbito). Por outro lado, Ma et al.
(2015) consideram o menor nível de gravidade aquele acidente que não deixou
lesões ou deixou lesões leves nas vítimas, o segundo nível refere-se aos
acidentes com lesões graves, aqueles que incapacitam fisicamente o indivíduo ou
apresenta-se com possibilidade de incapacitar, e o maior nível de gravidade, o
acidente de trânsito com óbito.
Entretanto, é importante destacar que os estados físicos das vítimas
nesses estudos apresentam certo grau de subjetividade, sobretudo para aquelas
vítimas com lesões, uma vez que essa informação é dada por meio de análise
visual, ou seja, um julgamento arbitrário. Para contornar esse obstáculo, alguns
estudos utilizam índices de trauma, os quais ajudam a determinar o nível de
gravidade da vítima do acidente de acordo com critérios matemáticos e testes
médicos detalhados, trazendo mais precisão ao julgamento do estado físico
(PEREIRA JÚNIOR et al., 2009). Um dos índices mais utilizados nos estudos para
determinar a gravidade das vítimas de acidentes de trânsito é o Injury Severity
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Score (ISS)2 (FRANÇOSO; COATES, 2008; ERIC et al., 2011; RISTIC et al.,
2013; MASOUMI et al., 2016; LILI et al., 2016). No entanto, a obtenção desse
índice só é possível quando existe a informação da região do corpo que foi
lesionada pelo acidente. Diante disso, surgiram muitas críticas em relação ao seu
uso, o que acabou motivando a criação de outros índices, como o Trauma and
Injury Severity Injury (TRISS), Anatomic Profile (AP) e A Severity Characterization
of Trauma (ASCOT) (PEREIRA JÚNIOR et al., 2009).
Por fim, essa subseção mostrou alguns aspectos abordados por estudos
prévios no que concerne às consequências trazidas pelos acidentes de trânsito,
sejam para os indivíduos ou instituições. Essas consequências podem ser
múltiplas, como foi apresentado, assim como são os fatores associados a essas
ocorrências, sendo esses objetos de discussão da próxima subseção.

4.3 Os acidentes de trânsito e seus fatores associados

Diante dos impactos que os acidentes de trânsito têm provocado nos
setores econômicos, sociais, de segurança e de saúde no Brasil, como discutido
anteriormente, as pesquisas envolvendo o tema vêm intensificando-se nos últimos
anos, cujo objetivo é mostrar a gravidade do problema aos órgãos públicos, à
comunidade acadêmica, bem como contribuir para a melhoria da segurança da
população (LIMA et al., 2008; SOUZA; MINAYO, 2009; BACCHIERI; BARROS,
2011; MARTINS et al., 2013; WAISELFISZ, 2013; WAISELFISZ, 2014; SANTOS
et al., 2016; ANDRADE; MELLO JORGE, 2016; ANDRADE; MELLO JORGE,
2017; AZEVEDO et al., 2017).
Nesse cenário, os estudos são abordados por diferentes perspectivas,
como a análise da mortalidade por acidentes de trânsito e/ou seu impacto na
expectativa de vida da população (ANDRADE; MELLO JORGE, 2016; BERTHO

2

O Injury Severity Score (ISS) é um índice anatômico e baseia-se em pontuações atribuídas a
cada parte do corpo que foi afetada pela lesão, as quais são divididas em: (1) cabeça e pescoço,
(2) face, (3) tórax, (4) abdome, conteúdo pélvico, (5) extremidades, anel pélvico e (6) geral ou
externo. Logo, o ISS é calculado a partir da soma dos quadrados das três maiores pontuações que
a vítima recebeu, e quanto maior o índice, maior a gravidade da vítima. Um ISS >16 já classifica a
vítima como grave (PEREIRA JÚNIOR et al., 2009).
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et al., 2016; CAMARGO; IWAMOTO, 2012; WAISELFISZ, 2013; WAISELFISZ,
2014), análise do perfil epidemiológico das vítimas de acidentes de trânsito
(CAIXETA et al., 2010; NEVES; GARCIA, 2015; BIFFE et al., 2017), análise de
locais mais propensos aos riscos de acidentes de trânsito (SOUZA et al., 2008;
MORAIS NETO et al., 2012), o impacto de medidas de segurança para a redução
dos acidentes (MELLO JORGE; KOIZUMI, 2009; ABREU et al., 2012) e fatores
associados à sua ocorrência e gravidade, como os acidentes que resultam em
óbito ou em ferimentos que exigem procedimentos médicos complexos (LIMA et
al, 2008; MOREIRA; SOUZA, 2012; ALMEIDA et al, 2013; MALTA et al., 2011;
MORAIS et al., 2014; DAMACENA et al., 2016; MOREIRA DE SOUSA et al.,
2016; OLIVEIRA et al, 2016; MESQUITA FILHO et al, 2017; BARROSO JUNIOR,
2018), sendo essa última perspectiva um foco evidente de diversas pesquisas nos
últimos anos, não apenas na literatura brasileira, mas também, na literatura
internacional (ERIC et al., 2011; KASHANI et al, 2012; AMARASINGHA;
DISSANAYAKE,

2014;

ZHANG

et

al.,

2014;

MASOUMI

et

al,

2016;

LAGERSTROM et al., 2016).
De modo geral, os fatores para a ocorrência e gravidade dos acidentes de
trânsito são classificados em três grandes grupos: comportamentais, veiculares e
viários/ambientais, o que pode ser denominado como “triângulo epidemiológico”
(LAGERSTROM et al., 2016). Considerando esses grandes grupos, estimativas
apontam que mais de 90% dos acidentes de trânsito são provocados por fatores
comportamentais/humanos (PIARC, 2007). No entanto, esses fatores podem não
agir de forma isolada, ou seja, interações entre o comportamento do condutor, as
condições climáticas, viárias e veiculares podem ocorrer e potencializar a
gravidade dos acidentes (PIARC, 2007; CHAGAS et al, 2012). E essa interação
torna complexa a análise dessas ocorrências, exigindo destreza e conhecimento
do profissional responsável por reconstruir o cenário do acidente (CHAGAS et al,
2012). Diante dessa interação complexa, o que se busca fazer é encontrar o fator
que foi decisivo para a ocorrência do acidente, isto é, aquele que se destacou
sobre os demais (PRF, 2015). No âmbito das rodovias federais brasileiras, o fator
contribuinte é aquele “[…] determinante para o sinistro, aquele sem o qual o
acidente não ocorreria.” (PRF, 2015, p. 12). O Quadro 2 apresenta alguns dos
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fatores contribuintes para os acidentes de trânsito elencados por Chagas et al.
(2012) para pesquisas voltadas às ocorrências brasileiras:
QUADRO 2 - Fatores para a ocorrência de acidentes de trânsito, segundo a
tríade epidemiológica.
Excesso de velocidade
Muito veloz para a curva
Distância entre veículos incompatível
Desobediência à sinalização
Ultrapassagem imprópria
Desvio brusco, movimento excessivo na direção
Fatores comportamentais
Saída da via
Aparentemente cansado/fadigado/dormindo
Prejudicado pela ingestão de álcool
Prejudicado pela ingestão de drogas (ilícitas ou medicamentos)
Distração por uso de equipamento de comunicação
Inexperiência do condutor
Carga (solta ou em excesso)
Passageiros em excesso
Falha mecânica
Fatores veiculares
Desgaste ou outro dano nos pneus
Ausência de espelhos
Visibilidade nas janelas
Animal ou objeto na via
Superfície lisa, escorregadia
Sinalização horizontal inadequada ou apagada
Superfície molhada ou alagada
Fatores viário-ambientais
Iluminação pública insuficiente
Sem acostamento ou em desnível
Geometria da via desfavorável
Chuva
Nevoeiro

Fonte: Adaptado de Chagas et al., 2012.

Um dos elementos importantes considerados quando se estuda os fatores
associados aos acidentes de trânsito são os trechos dessas ocorrências, ou seja,
a configuração do espaço, seja ele urbano ou rural (MORAIS et al., 2014). Morais
et al. (2014) e Batistão et al. (2016) salientam que a não consideração das
particularidades de cada via, ou seja, a realização da análise agregando-se
diferentes trechos pode subestimar algum fator de risco para os acidentes. Isso
pode ocorrer, por exemplo, com a agregação de segmentos viários com elevado
contingente de veículos e pedestres em circulação e com elevado índice de
acidentes de trânsito com aquelas caracterizadas por pouca circulação de
veículos e pedestres e poucos acidentes, ou com a agregação de vias localizadas
em aglomerações urbanas e em setores rurais. Dessa forma, é preciso considerar
as características de cada local analisado como uma forma útil de planejamento
para a criação de políticas públicas preventivas, visando a redução das
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ocorrências e do número de vítimas (MORAIS et al., 2014). Almeida et al. (2009)
e Batistão et al. (2016) ratificam a importância da inclusão de fatores relacionados
às condições das vias e do ambiente para uma integral compreensão dos trechos
mais críticos para os acidentes de trânsito, o que pode contribuir para a
diminuição da quantidade e da gravidade dessas ocorrências (BATISTÃO et al.,
2016).
Além da relevância da análise por locais específicos, a análise dos fatores
associados aos acidentes de trânsito por tipo de envolvido (condutores de
automóveis, caminhões, motociclistas, ciclistas e pedestres) também é de grande
relevância, uma vez que estudos mostram a heterogeneidade de riscos para cada
tipo de envolvido. Nas grandes cidades, os motociclistas e ciclistas tornam-se
categorias vulneráveis pelo fato de, em alguns casos, competirem por espaços
com veículos maiores, como automóveis, ônibus e caminhões, resultado da
deficiência da estrutura viária (ALMEIDA et al, 2013; MARTINS et al., 2013;
MOREIRA DE SOUZA et al., 2016). Além disso, os ciclistas podem ter que dividir
espaço nas calçadas com os pedestres, contribuindo para a ocorrência de
acidentes (DEFFUNE, 2013; MOREIRA DE SOUZA et al., 2016).
Embora existam diferentes categorias de usuários do sistema viário, para
fins do presente estudo, serão analisados apenas casos de condutores de
automóvel e motocicleta. E com o objetivo de apresentar os fatores de forma mais
ampla, os próximos três tópicos discutem os principais fatores associados aos
acidentes de trânsito abordados na literatura nacional e internacional, segregados
conforme o triângulo epidemiológico.

4.3.1 Fatores comportamentais

As drogas e bebidas alcoólicas, também denominadas como substâncias
psicoativas, são problemas crescentes em algumas partes do mundo quando se
trata de violência no trânsito (WHO, 2016). Nesse sentido, o ato de dirigir um
veículo sob o efeito de drogas ou álcool é apontado como um fator de risco para
acidentes de trânsito com lesões graves e óbitos, uma vez que essas substâncias
comprometem a percepção do condutor diante das situações que estão ocorrendo
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no momento da condução, bem como o comprometimento de suas funções
motoras, retardando as suas reações (PECHANSKI et al., 2010; ELVIK, 2013;
MELLO JORGE; ADURA, 2013; WHO, 2016). A partir desse comportamento de
risco assumido, o condutor terá dificuldades para reagir de forma rápida em
situações que podem provocar algum prejuízo tanto para si quanto para outros,
como a necessidade de frear bruscamente em um semáforo localizado em uma
via com elevado contingente de veículos e pedestres em circulação. Caso o
condutor não consiga executar esse procedimento em tempo hábil, em
decorrência de sua percepção e funções motoras prejudicadas, poderá ocasionar
um atropelamento ou uma colisão (MELLO JORGE; ADURA, 2013; WHO, 2016).
Essa e outras situações de risco de acidentes de trânsito podem ocorrer
em função do uso de diversos tipos de substâncias psicoativas que, segundo a
Organização Mundial de Saúde (WHO, 2016), são divididas em três classes: as
drogas

ilícitas

(heroína,

cocaína,

maconha,

crack);

as

drogas

lícitas

(medicamentos contraindicados para se assumir a direção de veículos
automotores, como certos antidepressivos); e as novas substâncias psicoativas,
as quais são produzidas por meio de ingredientes artificiais e podem provocar os
mesmos efeitos das drogas lícitas (anfetaminas, canabinoides sintéticos, ecstasy
e dietilamida do ácido lisérgico, também chamada de LSD) (WHO, 2016).
Importante destacar que embora as bebidas alcoólicas não estejam
inseridas na classificação apresentada anteriormente, seus efeitos sobre a
ocorrência dos acidentes de trânsito são bastante reconhecidos pela literatura
(WHO,

2007;

MELLO

JORGE;

ADURA,

2013;

RISTIC

et

al.,

2013).

Concentrações de álcool no sangue entre 0,01 e 0,05 g/100 ml de sangue estão
associadas ao comprometimento da capacidade de discernimento do condutor,
entre 0,10 e 0,15 g/100ml de álcool, os reflexos tornam-se mais lentos, e
concentrações entre 0,30 e 0,39 g/100 ml de álcool produzem estado de sedação
ao condutor (WHO, 2007). Essas substâncias geralmente são utilizadas pelos
jovens em festas noturnas, e em alguns casos fazem o uso combinado de drogas
e bebidas alcoólicas, o que potencializa sentimentos de impulsividade e os levam
a desobedecer às regras de trânsito, colocando em risco a sua própria vida e de
terceiros, sobretudo nos aglomerados urbanos (MESQUITA FILHO et al., 2017).
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Indivíduos que fazem uso excessivo dessas substâncias, mesmo fora de
momentos festivos, também são fontes potentes para ocorrência de acidentes
graves.
Uma das pesquisas populacionais no Brasil que investiga o perfil dos
indivíduos em relação ao consumo de bebidas alcoólicas é a Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL).
Os resultados para o ano de 2017 constataram que a prevalência de indivíduos
que conduziram veículo após o consumo de álcool no mês anterior à pesquisa foi
maior em Palmas (16,1%), Florianópolis (15,3%) e Cuiabá (13,5%). Também
verificou-se que as prevalências de consumo de álcool antes de dirigir entre os
homens foram maiores em todas as capitais brasileiras em comparação ao sexo
feminino (BRASIL, 2018).
No que se refere à idade dos indivíduos, a pesquisa revelou que a maior
prevalência de indivíduos que consumiram bebida alcoólica e dirigiram
posteriormente foi no grupo etário de 25 a 34 anos (10,8%), seguido pelo grupo
de 35 a 44 anos (7,7%) (BRASIL, 2018). Essa mesma configuração foi observada
entre os sexos, sendo que a prevalência no grupo de 25 a 34 anos foi de 16,4%
para os homens e 5,4% para as mulheres, enquanto no grupo de 35 a 44 anos a
prevalência foi de 14,5% para os homens e 2,3% para as mulheres (BRASIL,
2018).
Estudo prévio também destaca o efeito positivo do consumo abusivo de
3

álcool sobre a ocorrência de acidentes de trânsito (DAMACENA et al., 2016).
Damacena et al. (2016) verificaram para o Brasil, em 2013, que os indivíduos do
sexo masculino entre 18 e 29 anos que faziam o consumo exagerado do álcool
tinham 4,8 vezes mais chances de envolver-se em um acidente de trânsito em
comparação aos indivíduos com 50 anos ou mais de idade, e para as mulheres, o
risco era 5,2 vezes maior (DAMACENA et al., 2016).

3

Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), base de dados utiliza no estudo, foi considerado
consumo abusivo de álcool: oito doses por semana, para as mulheres, e 15 doses por semana,
para os homens. Uma dose de bebida alcoólica equivale a uma lata de cerveja, uma taça de
vinho, uma dose de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada (DAMACENA,
2016).
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O estudo também destacou que as maiores prevalências de acidentes de
trânsito entre os indivíduos que consumiam abusivamente o álcool foram maiores
para os condutores de automóvel (carro/van) e motocicleta. Entre os condutores
de automóvel, a prevalência foi de 17,3%, enquanto para os condutores de
motocicleta a prevalência foi de 54% (DAMACENA et al., 2016).
Vale ressaltar que as substâncias psicoativas não são utilizadas apenas
pelos jovens durante as festas com o intuito de divertimento e descontração. As
anfetaminas, popularmente conhecidas como “rebites”, estão entre as substâncias
frequentemente utilizadas por motoristas de caminhão no Brasil, uma vez que são
potentes estimulantes do sistema nervoso central (TAKITANE et al., 2013). Essa
utilização frequente por parte desses motoristas deve-se a diferentes fatores
relacionados ao trabalho, como as suas condições inadequadas, longas jornadas,
a pressão dos patrões para o rápido cumprimento das entregas, remuneração
baixa e quantidade de horas de sono insuficiente (TAKITANE et al., 2013;
OLIVEIRA et al., 2016).
Além das bebidas alcoólicas e as substâncias psicoativas serem
amplamente reconhecidas como fatores comportamentais para acidentes de
trânsito graves, existe também o critério da gestão da velocidade do veículo, ou
seja, a manutenção da velocidade em nível seguro, aquela que não comprometa
a mobilidade do indivíduo com segurança, sejam nas áreas urbanas ou rurais
(WHO, 2008). O excesso de velocidade ou velocidade incompatível, isto é,
conduzir o veículo acima do limite estipulado pela legislação ou conduzi-lo rápido
demais para as condições do momento e da via são fatores conhecidos
universalmente tanto pela elevação do número quanto pela gravidade dos
acidentes de trânsito (WHO, 2008).
Nos grandes centros urbanos, os indivíduos mais vulneráveis ao excesso
de velocidade são os pedestres, ciclistas e motociclistas. A falta de proteção
desses usuários, ou no caso do motociclista, apenas com o capacete, os torna
frequentemente vítimas fatais ou lesionadas gravemente por acidentes severos
provocados pelo excesso de velocidade (WHO, 2008). A probabilidade de lesão
fatal em um pedestre atropelado por um veículo a 30 km/h, por exemplo, é de
aproximadamente 10%. Se essa velocidade aumentar para 50 km/h, a
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probabilidade de óbito do pedestre eleva-se para 84% (WHO, 2008).
As características da via podem contribuir para a gestão da velocidade do
veículo por parte do condutor, aumentado ou decrescendo as suas chances de
envolver-se em um acidente de trânsito, conforme apontam Almeida et al. (2009).
De acordo com os autores, a boa condição do pavimento das rodovias provoca
um efeito positivo sobre a ocorrência de acidentes de trânsito graves. Isso
acontece porque nessa condição de rodovia os condutores, provavelmente,
adquirem maior confiança em comparação aos trechos com pavimento ruim, o
que favorece o aumento da velocidade e ultrapassagens indevidas (ALMEIDA et
al., 2009).
Além disso, os autores constataram que aproximadamente 83% dos
acidentes na BR 163, em Mato Grosso, ocorreram em pistas de traçado reto, fato
atribuído à “falsa” sensação de segurança que esse tipo de traçado rodoviário
proporciona. Nessa circunstância, o condutor pode concluir que está mais seguro
do que em uma rodovia de traçado curvo, o que pode gerar abusos por parte
dele, como o excesso de velocidade (ALMEIDA et al., 2009).
Um dos tipos de acidentes de trânsito que apresentam maior prevalência
nos grandes centros urbanos são as colisões (ALMEIDA et al., 2013). Estudos
mostram que os tipos de colisões estão diretamente associados à severidade das
lesões causadas pelos acidentes de trânsito (KASHANI et al., 2012). Ikeda (2012)
destaca que, independentemente do tipo de colisão que ocorra entre dois ou mais
veículos, ou entre um veículo e outro objeto fixo ou móvel, seja a colisão frontal,
traseira, lateral ou transversal, existe uma cadeia de movimentos que subdivide a
colisão global, que são: (1) a colisão entre o veículo e obstáculo; (2) a colisão
entre o ocupante e o veículo; e (3) a colisão dos órgãos internos do ocupante do
veículo.
Para que esses riscos venham a ser eliminados ou minimizados, tanto para
a vítima, quanto para o seu veículo, são desenvolvidos diferentes dispositivos e
sistemas de segurança que são classificados em ativos e passivos (IKEDA, 2012;
PINTO; RIBEIRO, 2010). Os dispositivos e sistemas denominados como ativos
são aqueles que atuam como preventivos dos acidentes de trânsito, ou seja,

79
possuem a função de impedir a ocorrência do evento. Por outro lado, os
dispositivos e sistemas passivos são caracterizados pela função de minimizar as
consequências do acidente para a vítima, em decorrência do evento que não
pôde ser evitado (IKEDA, 2012; PINTO; RIBEIRO, 2010). Cabe destacar que os
dispositivos passivos não tornam os veículos imunes aos impactos do acidente,
uma vez que o evento já ocorreu, sendo o objetivo primordial nesse segundo
momento a integridade física do ocupante do veículo.
Entre os dispositivos e sistemas de segurança que compõem a
motocicleta, o capacete é um dos mais importantes e mais citados nos estudos
sobre a segurança no trânsito (FRANZON et al., 2013). Esse equipamento é
classificado como passivo, de acordo com a definição citada anteriormente, uma
vez que foi projetado para minimizar os impactos dos acidentes de trânsito sobre
a calota craniana do motociclista. O capacete, em linhas gerais, funciona da
mesma forma que a estrutura metálica que envolve os ocupantes de um
automóvel, pois apresenta a propriedade de distribuir a energia do impacto por
toda a superfície do equipamento, reduz a aceleração do crânio, a qual foi
provocada pelos fortes movimentos do acidente, fazendo com que a massa
encefálica não atinja a calota craniana com violência, além de evitar o contato
direto do crânio do motociclista com o objeto no qual ele colidiu (WHO, 2008).
Entretanto, apesar da comparação aqui realizada entre a estrutura do
automóvel e do capacete, vale ressaltar que o motociclista não está totalmente
protegido ao utilizar o capacete, ele apenas está protegendo a sua cabeça, sendo
todas as outras partes de seu corpo expostas ao risco de sofrer lesões por
acidentes de trânsito. Nesse caso, o motociclista pode utilizar vestimentas feitas
de materiais que protegem ou minimizam contra os riscos de cortes e lacerações,
além de colete, joelheiras, cotoveleiras e luvas (WHO, 2008; FRANZON et al.,
2013).
No entanto, ainda é notável a relutância dos motociclistas para a utilização
de equipamentos de segurança além do capacete, sobretudo os motoboys e
mototaxistas,

os

quais

afirmam

haver

um

desconforto

e

apontam

os

equipamentos como obstáculos para a agilidade que envolve o seu trabalho
(MASCARENHAS et al., 2010; FRANZON et al., 2013). Isto é, a percepção do
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risco de sofrer um acidente de trânsito fica em segundo plano, em detrimento às
atividades diárias e suas pressões, no entanto, a forma de encarar essas
atividades, sem uma segurança adicional, podem fazer com que esses
motociclistas se envolvam em algum acidente, podendo ficar incapacitados para a
vida laboral após a recuperação, uma vez que os acidentes envolvendo essa
categoria de usuário estão entre os que mais causam invalidez (OLIVEIRA;
SOUSA, 2012).
Com relação ao automóvel, são mais diversos os dispositivos de
segurança passiva, como por exemplo, o cinto de segurança, o airbag, os
dispositivos de retenção de crianças, também conhecidos como cadeirinhas, e os
encostos para a cabeça dos ocupantes (IKEDA, 2012; PINTO; RIBEIRO, 2010;
GARCIA et al., 2012). O advento de inovações tecnológicas ao longo das últimas
décadas tem contribuído para o desenvolvimento dos estudos que envolvem
esses tipos de equipamentos. Entretanto, uma premissa fundamental nesses
estudos é a de que os ocupantes do veículo estejam utilizando devidamente o
cinto de segurança, estando bem presos ao banco, pois se essa condição não for
satisfeita, os outros sistemas passivos não cumprem efetivamente as suas
funções (PINTO; RIBEIRO, 2010).
Malta et al. (2016) constataram, para o Brasil em 2013, que o percentual
de indivíduos maiores de 18 anos que sempre utilizavam o cinto de segurança no
banco da frente do automóvel foi de 79,4%. Quando a utilização do cinto de
segurança era no banco de trás do veículo, constatou-se percentual menor
(50,2%). Em relação ao uso do capacete, os percentuais foram maiores em
comparação ao uso do cinto de segurança. Verificou-se que 83,4% dos indivíduos
afirmaram que sempre usavam o capacete quando conduziam motocicleta,
enquanto na condição de passageiros o percentual foi de 80,1% (MALTA et al.,
2016).
Em relação à idade dos indivíduos, Malta et al. (2016) constataram
percentual inferior a 50% no uso do cinto de segurança no banco de trás do
veículo para aqueles inseridos nos grupos etários de 18 a 29 anos e 30 a 39
anos, 40,3% e 49,8%, respectivamente. Esse baixo percentual também foi
observado no que diz respeito ao uso do cinto de segurança no banco de trás do
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veículo por raça/cor, sendo a preta (45,8%) e parda (45,8%) as categorias que
apresentaram os menores percentuais de uso. No que se refere às grandes
regiões brasileiras, verificou-se que o cinto de segurança e o capacete foram
menos utilizados por condutores e passageiros nas Regiões Norte e Nordeste
(MALTA et al., 2016).
Os estudos abordando a prevalência do uso de equipamentos de
segurança são muito relevantes no sentido de revelar segmentos populacionais
mais vulneráveis às lesões causadas por acidentes de trânsito. Contudo, estudos
sob essa perspectiva ainda são escassos no Brasil, uma vez que inquéritos
populacionais que abarcam perguntas sobre a utilização de cinto de segurança e
capacete ainda são pouco frequentes. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é o
inquérito populacional de abrangência nacional que realiza perguntas sobre esse
tema para indivíduos maiores de 18 anos, cuja primeira edição foi implementada
no ano de 2013 (DAMACENA et al., 2015).
Outro comportamento de risco apontado nos estudos sobre acidentes de
trânsito é a utilização do telefone celular durante a condução do veículo. Com o
advento e a evolução da tecnologia, os telefones celulares tornaram-se cada vez
mais presentes no cotidiano da população (HAQUE; WASHINGTON, 2014). No
Brasil, por exemplo, o índice chegou a 110,5 celulares para cada 100 habitantes
no final do ano de 2018 (ANATEL, 2018). E essa presença frequente dos
aparelhos refletiu na segurança viária, uma vez que os indivíduos passaram a
utilizá-los durante a condução dos veículos, tornando-se uma das principais
causas de distração no trânsito (KLAUER et al., 2014).
Sendo assim, Choudhary & Velaga (2017) chamam a atenção no sentido
de que a distração pelo uso do celular no trânsito não é causado apenas pela
conversa, mas também pelo envio, leitura de mensagens e acesso à Internet.
Segundo os autores, a utilização do celular para visualizar mensagens de texto
durante a condução de veículos foi relatada por 45%, 17% e 27% dos condutores
no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, em 2015, respectivamente
(CHOUDHARY; VELAGA, 2017). Esse tipo de comportamento aumenta os riscos
de acidentes de trânsito, pois diminui a atenção do condutor para as situações
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que estão ocorrendo em volta dele em consequência da limitação do seu campo
visual (KLAUER et al., 2014).
Nesse sentido, alguns estudos prévios constataram o efeito positivo do uso
do celular sobre a ocorrência de acidentes de trânsito (KLAUER et al., 2014;
DINGUS et al., 2016). Kaluer et al. (2014) verificaram que o uso do celular para
visualizar mensagens de texto ou acessar a Internet durante a condução
aumentam em 3,9 vezes as chances de acidentes de trânsito em comparação aos
condutores que não utilizam o aparelho. Dingus et al. (2016) corroboram aos
resultados de Kaluer et al. (2014), mostrando que os riscos de acidentes de
trânsito aumentam em 6,1 vezes para os condutores que usam o celular enquanto
dirigem (DINGUS et al., 2016).
Choudhary & Velaga (2017) também constataram que um condutor leva,
em média, 1,84 segundos para reagir antes que o acidente aconteça, caso esteja
apenas conversando no celular. Por outro lado, o tempo médio de reação
aumenta para 2,72 segundos se o condutor estiver digitando texto no celular.

4.3.2 Fatores viários/ambientais

As condições da via e do ambiente também atuam para a ocorrência dos
acidentes de trânsito (CHAGAS et al, 2012). Lima et al. (2015) abordam a
importância da sinalização adequada das vias para que exista uma mobilidade
segura, afirmando que essa sinalização deve ser implantada de forma que seja
fácil de compreender pelos condutores quanto à sua visibilidade, uma vez que o
seu desgaste, bem como a sua implantação de forma incorreta pode
comprometer a segurança dos indivíduos no momento da condução. Para esses
autores, a sinalização é encarada como uma forma de comunicação na qual, de
um lado, está o condutor e, do outro, a via. Caso haja uma séria falha nessa
comunicação, o acidente de trânsito pode ocorrer (LIMA et al., 2015).
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2010),
assim como Lima et al. (2015), chama a atenção para quatro fatores que devem
ser considerados para que a sinalização vertical (placas, painéis, dispositivos
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auxiliares) seja implantada de forma a trazer segurança efetiva para os usuários
da via, os quais são: o posicionamento dentro do campo visual do condutor, a
facilidade de leitura das mensagens e símbolos, mensagens simples e claras nas
placas.
Um dos problemas apontados por Lima et al. (2015) que pode favorecer a
ocorrência de acidentes é o desgaste da sinalização horizontal, que são aquelas
feitas sob a forma de pinturas no pavimento. Essas pinturas possuem um grau de
refletividade, ou seja, são caracterizadas pela propriedade de refletir algum
estímulo luminoso que incidem sobre elas, como os faróis dos veículos, ajudando
os condutores, principalmente no período noturno (LIMA et al., 2015). No entanto,
o grau de refletividade da sinalização horizontal pode ser desgastado com o
tempo, prejudicando a visibilidade do condutor (LIMA et al., 2015; CNT, 2017).
Além disso, existem as condições climáticas que podem interagir nessa
circunstância. Em períodos chuvosos, por exemplo, a visibilidade da sinalização,
que já está danificada, pode ficar ainda mais comprometida, facilitando a
ocorrência de acidentes (LIMA et al., 2015; CNT, 2017).
Com relação à visibilidade geral do ambiente, e não apenas da sinalização,
Lima et al. (2015) também apontam a falta de iluminação pública como um fator
de risco para acidentes de trânsito. Nesse sentido, Almeida et al. (2013)
estimaram que as chances de ocorrência de acidentes de trânsito com óbito em
vias mal iluminadas ou que não tinham nenhuma iluminação eram 60% maiores
em relação às vias sob condições adequadas de iluminação (ALMEIDA et al,
2013). Lankarani et al. (2014) também encontraram associação positiva entre
acidentes de trânsito com óbitos ou lesões e defeitos na iluminação viária
(LANKARANI et al., 2014). De acordo com os autores, a chance de acidente de
trânsito com lesão em segmento com defeito na iluminação é 2,2 vezes maior em
comparação ao segmento sem defeito, e a chance de óbito, 10 vezes maior
(LANKARANI et al., 2014).
Chen et al. (2016) e Amarasingha et al. (2014) ratificam a importância de
condições adequadas de visibilidade para a segurança no trânsito, afirmando que
esse é um dos fatores ambientais que mais influenciam a ocorrência de acidentes
de trânsito. Segundo os autores, as condições ruins de visibilidade durante a
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condução do veículo aumentam significativamente as chances de colisões, visto
que a distância de segurança que o condutor consegue enxergar pode ser
pequena, dificultando movimentos evasivos em momentos críticos (LANKARANI
et al., 2014; LIMA et al., 2015; CHEN et al., 2016).
Essa restrição de visibilidade durante a condução também pode ocorrer em
função de condições climáticas desfavoráveis, o que vem sendo destacado na
literatura internacional que analisa os fatores associados aos acidentes de trânsito
e à sua gravidade na última década (ERIC et al., 2011; USMAN et al., 2012; XI et
al., 2014; LANKARANI et al., 2014; CHENG et al. 2017). Nesse sentido, os
estudos apontam diferentes fatores associados aos acidentes, como a
intensidade da precipitação, a temperatura do ar e o período de tempestades
(ERIC et al., 2011; USMAN et al., 2012; EL-BASYOUNY; BARUA; ISLAM, 2014).
Entretanto, esse tipo de estudo ainda é bastante realizado envolvendo
todos os tipos de veículos, ou seja, uma análise global, sem a desagregação dos
fatores para automóvel, motocicleta ou caminhão, por exemplo, bem como a
desagregação dos ocupantes do veículo, seja condutor ou passageiro (KASHANI
et al., 2012; ALMEIDA et al., 2013; MORAIS et al. 2014; ZHANG et al., 2014).
Logo, estudos que realizam essa tipologia devem ser intensificados, uma vez que
determinados veículos são mais vulneráveis a condições climáticas extremas,
como a motocicleta e a bicicleta, e interagindo com a infraestrutura da via pode
potencializar a gravidade do acidente de trânsito (CHENG et al., 2017).
Além da restrição de visibilidade, essas condições climáticas desfavoráveis
para a segurança viária também podem afetar de forma negativa a condição da
superfície dos pavimentos (USMAN et al., 2012; XI et al., 2014). Usman et al.
(2012) destacam que as agências responsáveis pelo tráfego no Canadá alocam
recursos significativos anualmente para a manutenção das vias livres de gelo e
neve durante as tempestades, visando a segurança durante a mobilidade dos
usuários. Apesar dos esforços das agências, esses autores ainda mostram a
presença de associação positiva entre o clima nevado e a ocorrência de acidentes
de trânsito (USMAN et al., 2012). O clima chuvoso também é apontado em outro
estudo como fator contribuinte para acidentes de trânsito (ERIC et al., 2011). De
acordo com Eric et al. (2011), o tempo chuvoso aumenta em quase três vezes as
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chances de lesões graves por acidentes de trânsito. Uma outra possível
explicação para essa associação, além da limitação de visibilidade (LANKARANI
et al., 2014), é o fato de que a água advinda da chuva pode acumular-se em
determinadas partes da via, formando algumas películas sobre ela e deixando-a
mais lisa e escorregadia, o que provoca a diminuição do atrito entre os pneus do
veículo e a superfície da via, favorecendo a perda de controle do veículo por parte
do condutor e, dessa forma, ocasionando os acidentes (XI et al., 2014).
Outro ponto destacado por Xi et al. (2014) é a combinação de segmentos
viários com curvas e períodos chuvosos. Nessas circunstâncias, o clima é um
fator preponderante para acidentes de trânsito resultantes em óbitos ou feridos,
principalmente as colisões e tombamentos.
Estudos prévios ainda destacam o período da semana e a fase do dia
como fatores associados à ocorrência de acidentes de trânsito (MORAIS et al.,
2014; ALMEIDA et al., 2013; AMARASINGHA; DISSANAYAKE, 2014; WU et al.,
2016; DONNELY-SWIFT; KELLY, 2016; EL-BASYOUNY; BARUA; ISLAM, 2014).
Almeida et al. (2013) encontraram associação entre acidentes de trânsito com
óbito, períodos noturnos e finais de semana. Os autores atribuem essa
associação à combinação do uso de bebidas alcoólicas e o baixo tráfego noturno,
o que estimula o condutor ao excesso de velocidade (ALMEIDA et al., 2013).
Amarasingha & Dissanayake (2014) também encontraram associação entre
acidentes de trânsito e fase do dia nos Estados Unidos. No entanto, o período
compreendido entre 21hs e 5hs se mostrou como fator protetor para a ocorrência
do evento. Nesse estudo, o período do dia compreendido entre 9hs e 17hs se
mostrou como fator determinante para a ocorrência de acidentes de trânsito.
Outro ponto que contrastou com os estudos de Morais et al. (2014) e Almeida et
al. (2013) foi a associação com o dia da semana. Amarasingha & Dissanayake
(2014) apontam o final de semana como fator protetor para a ocorrência de
acidentes de trânsito, e os dias úteis como fatores determinantes para esses
acidentes. Esse fato pode estar ligado ao maior fluxo de veículos nos horários de
pico, como a entrada e saída da escola ou trabalho (AMARASINGHA;
DISSANAYAKE, 2014).
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Donnely-Swift & Kelly (2016) corrobora aos resultados de Amarasingha &
Dissanayake (2014), apresentando o período noturno como fator protetor para a
ocorrência de acidentes de trânsito, no entanto, o final de semana se mostrou
como fator motivador para os acidentes. Nesse sentido, Barroso Junior (2018)
constatou que os acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais brasileiras
durante finais de semana caracterizaram-se como mais letais em comparação aos
acidentes ocorridos em dias úteis. Além disso, as maiores taxas de letalidade
foram encontradas para os acidentes ocorridos durante o período da noite e
madrugada (BARROSO JUNIOR, 2008).
A presença de curvas é uma das variáveis que caracterizam a geometria
da via (CNT, 2017). No Brasil, aproximadamente 78% dos trechos rodoviários
federais avaliados pela Confederação Nacional dos Transportes apresentavam
problemas relacionados à forma e aos elementos constituintes da via (CNT,
2017). Durante a condução do veículo, o motorista pode deparar-se com
diferentes características viárias, como faixas estreitas, ausência de acostamento
e curvas acentuadas sem aparatos de proteção, interseções entre duas ou mais
vias, o que favorece a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como a sua
gravidade (CNT, 2017).
A geometria viária foi uma das dimensões analisadas em pesquisa
realizada por Barroso Junior (2018) nos acidentes de trânsito ocorridos nas
rodovias federais brasileiras em 2016. Seu estudo apontou que a maior taxa de
letalidade por acidente de trânsito ocorreu em pistas simples4 (8,9%), taxa 1,9
vezes maior em comparação às pistas duplas5 (4,7%). Além disso, os acidentes
de trânsito que apresentaram maior taxa de letalidade foram aqueles ocorridos
em rodovias de traçado curvo (7,5%), seguido por aqueles ocorridos em traçado
reto (7,3%) (BARROSO JUNIOR, 2018).

4

De acordo com a CNT, refere-se à pista com uma faixa de rolamento para cada sentido de
tráfego (CNT, 2017).
5

De acordo com a CNT, refere-se à pista com duas faixas de rolamento para cada sentido de
tráfego (CNT, 2017).
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Uma das razões para essa elevada taxa de letalidade em pistas simples
está ligada à deficiência estrutural nesses tipos de rodovias. A ausência de
barreiras de contenção separando cada sentido do tráfego faz com que os
acidentes de trânsito do tipo colisões sejam frequentes e fatais (LIMA et al.,
2008). Nesse cenário, a adoção de canteiros centrais com algum tipo de barreira
física, sejam defensas metálicas, barris de contenção ou barreiras de concreto,
configuram-se como importantes instrumentos de segurança, minimizando ou
eliminando os riscos de acidentes, principalmente as colisões (RIBEIRO et al.,
2017; CNT, 2017).
Contudo, esse tipo de estrutura ainda apresenta-se de forma pouco
frequente nas rodovias brasileiras, sinalizando estado de alerta aos usuários. Em
estudo realizado pela CNT (2017), observou-se que 49,5% da extensão rodoviária
analisada de todo o Brasil que necessitava de algum tipo de contenção não
apresentava esse tipo de estrutura, o que correspondeu a mais de 52 mil km de
rodovias. Em 29,5% da extensão pesquisada e onde as barreiras eram
necessárias, essas estavam presentes, mas de forma parcial. E apenas em
10,3% da extensão as barreiras estavam presentes de forma completa (CNT,
2017).
Posteriormente, outro estudo da CNT (2018) buscou analisar os acidentes
de trânsito de acordo com a qualidade da infraestrutura rodoviária brasileira. Um
dos resultados preocupantes se refere ao fato dos acidentes de trânsito ocorridos
em 2017 terem sido de maior gravidade nos trechos em que as barreiras de
contenção eram ausentes, mas necessárias, cujo índice foi de 14,6 óbitos para
cada 100 acidentes, o que alerta para a implantação urgente desse tipo de
infraestrutura (CNT, 2018).
No que se refere à pavimentação e sinalização, o estudo apontou índices
elevados de mortalidade em condições rodoviárias totalmente opostas. Nos
trechos onde a sinalização foi classificada como „ótima‟ e a pavimentação como
„péssima‟, observou-se um índice de 50 óbitos para cada 100 acidentes (CNT,
2018).
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presença de buracos, trincas ou desgastes, situações que podem provocar o
descontrole do veículo.

4.3.3 Fatores veiculares

Como foi discutido anteriormente, as características viárias, ambientais e o
comportamento dos condutores são fatores que implicam em graves acidentes de
trânsito. Entretanto, as características do veículo, que geralmente não são
discutidas nos trabalhos sobre acidentes de trânsito, também são fatores
importantes associados a essas ocorrências (VIAS SEGURAS, 2018).
Por exemplo, a estrutura em si do veículo já torna os riscos do acidente de
trânsito diferenciados para cada usuário da via. Em uma colisão entre veículos
com robustez diferenciada, automóvel contra um caminhão, os ocupantes do
automóvel terão consequências mais severas em comparação aos ocupantes do
caminhão. Mais crítica ainda é a situação na qual existe a colisão entre um
automóvel e um pedestre ou um ciclista, por exemplo. Os usuários não protegidos
nesse caso terão chances elevadas de lesões graves ou de falecimento (VIAS
SEGURAS, 2018).
Outro ponto importante a ser considerado é a negligência dos usuários com
relação às condições de seus veículos. Alguns acreditam que por nunca terem se
envolvido em um acidente de trânsito ou o veículo não ter apresentado nenhum
problema, ele encontra-se isento de envolver-se em uma ocorrência (VELTEC,
2017; VIAS SEGURAS, 2018). Esse é um pensamento controverso, pois quanto
maior o tempo de falta de manutenção dos componentes do veículo, maiores são
as chances da ocorrência de um acidente de trânsito com gravidade para o
indivíduo (VELTEC, 2017; VIAS SEGURAS, 2018).
São exemplos de problemas relacionados à falta de manutenção: pneus
lisos ou com calibragem incorreta, faróis defeituosos ou mal ajustados, freios
desregulados e retrovisores deficientes. Nesse sentido, é de extrema importância
a manutenção periódica e preventiva para a diminuição dos riscos de acidentes
de trânsito (VELTEC, 2017; CNT, 2018). O excesso de carga também é um
problema que pode ocasionar graves acidentes, uma vez que a visibilidade do
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condutor pode ficar prejudicada. No caso das motocicletas, o excesso de carga
pode fazer com que o condutor perca o controle do veículo, ocasionando
acidentes do tipo saída da pista, por exemplo (VIAS SEGURAS, 2018).
No que diz respeito aos padrões de segurança adotados para cada tipo de
veículo, seja os de pequeno ou de grande porte, estima-se que 80% dos países
ainda vendem os seus veículos sem o cumprimento dos padrões mínimos de
segurança (OMS, 2015). No Brasil, em 2009, foram estabelecidas as Resoluções
nº 311 e nº 312 do CONTRAN que dispõem sobre a obrigatoriedade do sistema
Air Bag para os assentos dianteiros dos veículos e do sistema antitravamento de
rodas (ABS) nos veículos novos saídos de fábrica, nacionais e importados,
respectivamente (DENATRAN, 2009a, 2009b). A implantação desses sistemas de
segurança foi ocorrendo de forma gradativa até 2014, ano em que a implantação
deveria abranger 100% da produção, conforme mostra o Quadro 3.
Quadro 3 – Implantação obrigatória do sistema Air Bag e ABS nos
automóveis de acordo com as Resoluções nº 311/09 e nº 312/09 do
CONTRAN.
Novos projetos de automóveis e veículos deles derivados,
nacionais ou importados
Data de implantação
Percentual da produção
01 de janeiro de 2011
10%
01 de janeiro de 2012
30%
01 de janeiro de 2013
100%
Resolução nº 311/2009
Automóveis e veículos deles derivados em produção,
(Sistema Air Bag )
nacionais ou importados
Data de implantação
Percentual da produção
01 de janeiro de 2010
8%
01 de janeiro de 2011
15%
01 de janeiro de 2012
30%
01 de janeiro de 2013
60%
01 de janeiro de 2014
100%
Data de implantação
Percentual da produção
01 de janeiro de 2010
8%
Resolução nº 312/2009
01 de janeiro de 2011
15%
(Sistema ABS)
01 de janeiro de 2012
30%
01 de janeiro de 2013
60%
01 de janeiro de 2014
100%
Fonte: DENATRAN, 2009a, 2009b.

Em relação aos sistemas de segurança para as motocicletas, o CONTRAN
estabeleceu, em 2014, a Resolução nº 509 na qual torna obrigatória a utilização
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do sistema ABS ou do sistema de frenagem combinada das rodas (CBS) para os
veículos de duas rodas fabricados no Brasil ou importados com cilindrada igual ou
superior a 300 cilindradas (DENATRA, 2014). O quadro 4 mostra os percentuais
que os fabricantes devem obedecer até atingir 100% da produção.
Quadro 4 – Implantação obrigatória dos sistemas ABS e CBS nas
motocicletas de acordo com a Resolução nº 509/14 do CONTRAN.
Data de implantação
01 de janeiro de 2016
01 de janeiro de 2017
01 de janeiro de 2018
01 de janeiro de 2019
Fonte: DENATRAN. 2014.

Percentual da produção ou importação
10%
30%
60%
100%

Vale ressaltar que a Resolução nº 509/14 englobavam apenas as
motocicletas que possuíam cilindrada igual a 300 ou superior. No entanto, com o
objetivo de aumentar a frota circulante com os sistemas de segurança ABS e
CBS, o CONTRAN estabeleceu, em 2016, a Resolução nº 606, na qual abrangeu
a implantação do sistema ABS para motocicletas com cilindrada inferior a 300
(DENATRAN, 2016).
Esse capítulo teve como objetivo incialmente apresentar os impactos para
os indivíduos e para as instituições decorrentes dos acidentes de trânsito. Durante
a seleção e análise desses estudos, pôde-se perceber que o Brasil ainda destina
volumosos recursos financeiros para reparar, ou minimizar, as consequências
trazidas por esses acidentes. Contudo, mais grave que isso, são as sequelas que
esses eventos deixam em suas vítimas, as quais passam a conviver com
limitações físicas e/ ou transtornos psicológicos. Outro ponto destacado nesse
capítulo foram os estudos sobre os fatores associados à ocorrência de acidentes
de trânsito e à sua gravidade. Nesse sentido, buscou-se segregar e analisar
esses estudos com base na tríade epidemiológica via-homem-veículo, o que
evidenciou a perspectiva multifatorial dessas ocorrências. O próximo capítulo
contempla os procedimentos metodológicos para o tratamento e análise dos
dados.
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5 METODOLOGIA

Esse capítulo está dividido em cinco subseções, nas quais são apresentados de
forma detalhada todos os aspectos metodológicos adotados no trabalho. A
primeira subseção apresenta a fonte de dados utilizada para atingir os objetivos
propostos da pesquisa, bem como os procedimentos realizados para a obtenção
do recorte espacial e dos casos analisados. Em sequência, a segunda subseção
apresenta uma discussão sobre a qualidade das informações contidas nas bases
de dados da PRF para os condutores de automóvel e motocicleta nos anos de
2007 e 2016. A terceira contém um panorama da qualidade das rodovias federais
selecionadas nos anos de 2007 e 2017, por Unidade Federativa da Região
Nordeste. A quarta apresenta as variáveis selecionadas, como também o
tratamento realizado para algumas delas. Por fim, a quinta subseção apresenta
uma discussão sobre os modelos empíricos mais empregados para análise dos
fatores associados aos acidentes de trânsito, suas potencialidades e limitações,
bem como a justificativa para a escolha do modelo empregado nesta pesquisa.

5.1 Fonte de dados e delimitação da área de estudo

Os dados utilizados na presente pesquisa foram obtidos na seção de
Dados Abertos da página da Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponível na
Internet6. Os acidentes de trânsito no âmbito da PRF são eventos não
intencionais ocorridos em via pública, envolvendo pelo menos um veículo, cujas
consequências são de ordem material (danos a patrimônios públicos ou veículos)
ou pessoal (ferimentos e óbito) (PRF, 2015). Optou-se por utilizar a base de
dados da PRF devido ao fato dela reunir informações que geralmente não se
encontram disponíveis em bases de dados de corte transversal, como
características do ambiente, das vias, dos veículos e da dinâmica do acidente de

6

Dados abertos da PRF (acidentes e infrações de trânsito): https://www.prf.gov.br/portal/dadosabertos.
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trânsito. A coleta detalhada e informatizada das informações sobre esses
acidentes vem acontecendo desde o ano de 2007, em todo o território nacional,
quando a PRF adotou o sistema BR-Brasil. E desde então, a instituição tem
disponibilizado as informações para acesso público.
Considerando a heterogeneidade das características físicas das rodovias, a
estratégia metodológica adotada neste estudo foi selecionar trechos específicos
das rodovias federais localizadas na Região Nordeste, a qual vem apresentando
indicadores desfavoráveis no que se refere aos acidentes de trânsito (elevadas
taxas de morbimortalidade e extensão considerável de rodovias classificadas
como inadequadas). Outro ponto considerado foi os diferenciais de riscos entre os
tipos de veículos (automóvel, motocicleta, bicicleta, ônibus, caminhão) e
envolvidos (condutor ou passageiro) apontados por estudos prévios (QIRJAKO et
al., 2008; ALMEIDA et al., 2013; ZHANG et al., 2014; ANARKOOLI et al., 2017).
Nesse sentido, o presente estudo restringiu a análise apenas aos condutores de
automóvel e motocicleta.
Então, utilizou-se como critério de seleção as três rodovias com maior
contingente de vítimas fatais e não fatais nas ocorrências registradas entre 2007 e
2017 nessa grande região. Sendo assim, inicialmente foram selecionadas
776.797 vítimas de acidentes de trânsito ocorridos na Região Nordeste entre 2007
e 2017. Posteriormente, foram selecionados apenas os condutores de automóvel
e de motocicleta com idade superior a 18 anos, o que resultou em 313.395
condutores vítimas de acidentes de trânsito (FIGS. 2 e 3).
O último procedimento consistiu em ordenar, de forma decrescente, as
rodovias federais segundo o contingente de condutores vítimas de acidentes de
trânsito fatais e não fatais (ilesos, feridos levemente, gravemente e falecidos).
Esse passo identificou as três rodovias que apresentaram o maior volume de
vítimas no período 2007-2017 e que serão objetos de análise neste estudo, as
quais foram: BR 101 (85.410 condutores), BR 230 (31.358 condutores) e BR 116
(29.014 condutores) (FIGS. 2 e 3). .
Após a seleção das rodovias, procedeu-se a constituição das bases de
dados referentes aos anos de análise, 2007 e 2016. Primeiramente, a partir da
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base de dados de vítimas de acidentes de trânsito na Região Nordeste, para o
ano de 2007, foram selecionadas as três rodovias apontadas anteriormente. O
segundo procedimento consistiu na seleção apenas dos condutores de automóvel
e motocicleta e, posteriormente, condutores com idade superior a 18 anos. Por
fim, selecionaram-se apenas os condutores com estados físicos registrados como
„ferido leve‟, „ferido grave‟ e „óbito‟. Dessa forma, o número de condutores de
automóvel e motocicleta selecionados para a BR 101 foi de 1.563, para a BR 230,
582 condutores, e para a BR 116, 547. Esse esquema está ilustrado na Figura 2.
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FIGURA 2 – Fluxograma da constituição da base de dados de condutores de
automóvel e motocicleta vítimas de acidentes de trânsito na Região
Nordeste em 2007.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007.

Procederam-se os mesmos filtros para o ano de 2016, conforme ilustrado
na Figura 3. Nesse caso, foram selecionados 1.595 condutores de automóvel e
motocicleta na rodovia BR 101, 629 condutores na BR 230, e 787 na BR 116
(FIG. 3).
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FIGURA 3 – Fluxograma da constituição da base de dados de condutores de
automóvel e motocicleta vítimas de acidentes de trânsito na Região
Nordeste em 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2016.

Após a obtenção das bases de dados, foi realizado o processo de exclusão
dos indivíduos que apresentaram informações faltantes em algumas variáveis,
técnica que Almeida et al. (2016) denominam como limpeza de dados, ou data
cleaning, Foram casos excluídos os que apresentaram as seguintes categorias
em qualquer das variáveis: „ignorado‟, „null‟, „não informado‟ ou „inválido‟. Por
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exemplo, caso a vítima X tenha apresentado o valor „ignorado‟ para a variável
„estado físico‟, essa teve de ser excluída da base de dados.
Todos os procedimentos realizados para a seleção das rodovias, bem
como os filtros para a obtenção das bases de dados e a exclusão de casos
omissos foram executados por meio da linguagem de programação R (R Project
for Statistical Computing) versão 3.1.0.

5.2 A qualidade das informações nas bases de dados da PRF

A informação é o recurso fundamental no processo para a tomada de
decisão em diversos setores da sociedade. E com uma boa qualidade dessas
informações é possível traçar perfis dos indivíduos, locais ou produtos e detectar
problemas, para que dessa forma, as soluções tornem-se consideravelmente
efetivas (BOCHNER et al., 2011).
De acordo com Vasco (2013, p. 12), os dados são “representações
simbólicas da informação, isto é, fatos ou entidades do mundo, retratado por um
valor simbólico”. Apesar de serem muito importantes, Bochner et al. (2011) e
Almeida et al. (2016) chamam a atenção para o fato de que nenhuma base de
dados está isenta de erros, uma vez que todas possuem limitações e algum tipo
de inconsistência nas suas informações. Sendo assim, essa seção tem como
objetivo analisar a qualidade das informações presentes nas bases de dados da
PRF dos anos de 2007 e 2016.
Uma das primeiras inconsistências encontradas nas bases de dados da
PRF para os anos de 2007 e 2016 foi a existência de dados duplicados para uma
mesma vítima do acidente de trânsito, o que não pode ocorrer, pois de acordo
com o dicionário de variáveis dos dados de acidentes da PRF desagregados por
pessoa, cada vítima é identificada de forma unívoca na base (PRF, 2015).
Segundo Vasco (2013), essa é uma anomalia de semântica, visto que caracterizase por uma informação redundante do fenômeno que se está analisando, nesse
caso, as vítimas dos acidentes de trânsito. Sendo assim, foi realizada a
identificação (47 casos no total para os anos de 2007 e 2016), bem como a sua
exclusão.
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A inconsistência mais constatada nas bases de dados da PRF foram os
valores omissos (missings). De acordo com Vasco (2013), esse tipo de
inconsistência é denominada como anomalia de cobertura. A Tabela 5 apresenta
o percentual de valores omissos para as bases de dados de condutores de
automóvel e motocicleta vítimas de acidentes de trânsito nas BR 101, 116 e 230
na Região Nordeste separadas de acordo com o ano. De modo geral, verificou-se
baixos percentuais de casos omissos para a maioria das variáveis, os quais não
ultrapassaram 4% em ambos os períodos. Segundo Harrell Jr. (2001) e Nunes et
al. (2009), quando a proporção de casos omissos de uma determinada variável for
inferior a 5%, pode-se utilizar apenas as observações que possuem respostas
válidas para a variável. Dessa forma, adotou-se o critério estabelecido pelos
autores e procedeu-se a exclusão das observações com valores omissos nas
bases de dados de 2007 e 2016.
Contudo, o critério de tratamento adotado para a variável „causa do
acidente‟ foi diferente, uma vez que essa apresentou os maiores percentuais de
casos omissos tanto em 2007 como em 2016 (28,5% (BR 101-2007), 23,5% (BR
101-2016), 34,6% (BR 116-2007), 17,1% (BR 116-2016), 30% (BR 230-2007) e
6,8% (BR 230-2016)). Alguns autores alertam que não é recomendada a exclusão
dos casos omissos quando o seu percentual for superior a 15%, uma vez que
esse processo leva ao descarte de uma quantidade considerável de informações,
reduzindo o tamanho da amostra, sendo indicada, nesses casos, a imputação de
dados para contornar o problema (HARRELL JUNIOR, 2001; NUNES et al., 2009;
VERONEZE, 2011).
Quando o estudo procura analisar determinado fenômeno por meio de
algum método inferencial, a exclusão de parte considerável dessas informações,
mesmo indefinidas para algumas variáveis, pode levar a erros de estimação
elevados, o que corrobora para resultados com baixa precisão (intervalos de
confiança com elevada amplitude) e viesados (HARRELL JUNIOR, 2001; NUNES
et al., 2009; VERONEZE, 2011; PAES; POLETO, 2013). Nesse sentido, apesar
da variável „causa do acidente‟ ter apresentado grande quantidade de casos não
respondidos, decidiu-se mantê-la na análise tendo em vista o pouco número de
casos das bases. Outro ponto que motivou a permanência dessa variável refere-
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se ao fato de que ela possui uma categoria importante, as causas dos acidentes
no tocante ao comportamento do condutor, sendo essa relacionada ao segundo
objetivo específico do presente estudo.
Cabe ressaltar que os dados de acidentes de trânsito para o ano de 2017
já estavam disponíveis durante a realização da presente pesquisa. Contudo,
esses dados não foram utilizados tendo em vista que uma das variáveis
selecionadas neste estudo (causa presumível do acidente) passou a apresentar
uma categorização diferente a partir de 2017. Então, como forma de padronização
dos dados, decidiu-se analisar o ano de 2016, pois a categorização dessa variável
é semelhante ao ano de 2007.
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Tabela 5 – Percentual de casos omissos para as bases de dados de
condutores de automóvel e motocicleta, BR 101, 116 e 230, Região Nordeste,
2007 e 2016.
BR 101
Variável
Dia da semana
Causa do acidente
Tipo de acidente
Fase do dia
Sentido da via
Condição meteorológica
Tipo de pista
Traçado da via
Uso do solo
Estado físico
Idade
Sexo
Ano de fabricação do veículo
BR 116
Variável
Dia da semana
Causa do acidente
Tipo de acidente
Fase do dia
Sentido da via
Condição meteorológica
Tipo de pista
Traçado da via
Uso do solo
Estado físico
Idade
Sexo
Ano de fabricação do veículo
BR 230
Variável
Dia da semana
Causa do acidente
Tipo de acidente
Fase do dia
Sentido da via
Condição meteorológica
Tipo de pista
Traçado da via
Uso do solo
Estado físico
Idade
Sexo
Ano de fabricação do veículo

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007, 2016.

2007
%
0
28,55
0
0,05
0
2,47
0
0
0
0,27
0
3,18
1,63

2016
%
0
23,52
0
0
0
1,28
0
0
0
0,44
0
0,02
0

2007
%
0
34,60
0
0,11
0
3,15
0
0
0
0,21
0
2,90
1,74

2016
%
0
17,05
0
0
0
0,64
0
0
0
0,25
0
0
0

2007
%
0
30,00
0
0,04
0
1,60
0
0
0
0,17
0
1,56
0,91

2016
%
0
6,88
0
0
0
1,11
0
0
0
0,64
0
0,06
0
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5.3 Características das rodovias BR 101, 116 e 230 na Região Nordeste

Esta

subseção

apresenta

algumas

características

das

rodovias

selecionadas, sobretudo em relação à qualidade da sua infraestrutura na Região
Nordeste, segundo estudos realizados pela CNT (2007; 2017). Dessa forma,
procurou-se explorar os dados para os anos de 2007 e 2017 de acordo com a
rodovia e a Unidade da Federação (UF). Cabe destacar que utilizou-se o período
de 2017, ao invés de 2016, em virtude do estudo da CNT publicado para o ano de
2016 não desagregar a qualidade do pavimento, da sinalização e geometria viária
por rodovia.
Em relação à posição das rodovias selecionadas no território brasileiro,
tem-se que as BR 101 (Rodovia Governador Mário Covas) e 116 (Rodovia
Santos-Dumont) são classificadas como longitudinais, pois atravessam as
unidades federativas na direção Norte-Sul, enquanto a BR 230 (Rodovia
Transamazônica) é classificada como transversal, uma vez que perpassa o Brasil
na direção Leste-Oeste (DNIT, 2017). A área da BR 101 delimitada neste estudo
inicia-se na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, e termina na cidade de
Itamaraju, extremo sul da Bahia (BIT, 2018). A área selecionada da BR 116 iniciase na cidade de Fortaleza, no Ceará, e termina no município de Vitória da
Conquista, sul da Bahia (BIT, 2018). Por fim, o trecho da BR 230 localizado na
Região Nordeste inicia-se no município de Cabedelo, na Paraíba, e termina em
Estreito, estado do Maranhão (BIT, 2018). A Figura 4 apresenta as rodovias
selecionadas para análise no estudo.
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Figura 4 – Rodovias federais selecionadas

Fonte: DNIT, 2018.

As BR 101, 116 e 230 compreendem uma extensão de aproximadamente
14.100 km em todo o território brasileiro (DNIT, 2018). Entretanto, como o
presente estudo limita-se à Região Nordeste, a extensão total analisada se reduz
a aproximadamente 5.266 km. Desse total, a maior extensão corresponde à
rodovia BR 101, com aproximadamente 1.932 km. O Quadro 5 apresenta a
extensão total de cada rodovia no território brasileiro, bem como a extensão
delimitada para a presente pesquisa.
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Quadro 5 – Extensão total e extensão localizada na Região Nordeste, por
rodovia selecionada.
Rodovia

Extensão na Região
Extensão total (km)
Nordeste (km)

BR 101
BR 116
BR 230
Fonte: DNIT, 2018.

4.551,4
4.566,5
4.965,1

1.931,4
1.589,1
1.745,0

Percentual da
rodovia na Região
Nordeste
42,4%
34,8%
35,1%

No que se refere às condições das rodovias federais selecionadas para o
presente estudo, verificou-se que a qualidade delas ainda encontra-se em
patamares insatisfatórios para o tráfego seguro, de acordo com as pesquisas da
CNT7 (CNT, 2007; 2017). O trecho da BR 101 que atravessa o estado de Alagoas,
por exemplo, recebeu a classificação „péssima‟ no quesito geometria viária 8 em
2007. No ano de 2017, esse mesmo quesito foi classificado como „regular‟,
sinalizando uma melhora na qualidade. O único aspecto que foi classificado como
„bom‟ em 2017 foi o pavimento9 da rodovia (QUADRO 6).

7

As dimensões avaliadas pela CNT (sinalização, pavimentação e geometria viária) são
classificadas de acordo com nota obtida pelo coeficiente de parecença usado pela instituição
(medida que relaciona a nota da situação observada na realidade com a considerada ideal).
Quanto maior esse valor, melhor a condição da rodovia. E com base nessa medida, as dimensões
são classificadas em: Ótima, Boa, Regular, Ruim e Péssima (CNT, 2017).
8

A geometria da via compreende as seguintes características: tipo de rodovia (simples, dupla,
múltipla), perfil da rodovia (considera aspectos relacionados ao relevo do terreno, se é plano ou
montanhoso, se tem ondulações), presença ou ausência de pontes/viadutos, curvas perigosas,
acostamentos e faixas adicionais de subida (CNT, 2017).
9

A CNT analisa as seguintes características do pavimento rodoviário: a condição da superfície (se
está perfeito, desgastado, possui trinca/remendos, afundamento, ondulação ou buraco, ou está
destruído), a velocidade devido ao pavimento (se ele obriga ou não o condutor a reduzir a
velocidade do veículo) e o pavimento do acostamento (se está perfeito, não está perfeito, em más
condições ou destruído) (CNT, 2017).
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Quadro 6 – Qualidade das rodovias federais selecionadas, por unidade
federativa, Região Nordeste, 2007 e 2017.
Estado

Rodovia

Alagoas

BR 101
BR 101

Bahia
BR 116
BR 116
Ceará
BR 230
Maranhão

BR 230
BR 101

Paraíba

BR 116
BR 230
BR 101

Pernambuco
BR 116
Piauí

BR 230

Rio Grande do
Norte

BR 101

Sergipe

BR 101

Ano

Extensão
pesquisada
(km)

Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria da
via

2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017

248
262
950
971
921
980
540
559
115
117
675
679
127
130
14
13
514
532
214
240
92
92
311
323
170
179
207
210

Ruim
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bom
Bom
Regular
Ruim
Regular
Regular
Ótimo
Bom
Regular
Regular
Bom
Regular
Bom
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bom
Regular
Regular

Regular
Bom
Regular
Bom
Bom
Regular
Bom
Bom
Ótimo
Bom
Ruim
Regular
Bom
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Bom
Ótimo
Regular
Bom
Bom
Ótimo
Bom
Bom
Regular
Bom
Regular
Regular

Regular
Regular
Ruim
Regular
Regular
Regular
Regular
Bom
Bom
Ruim
Ruim
Regular
Regular
Ótimo
Ótimo
Péssimo
Bom
Bom
Regular
Bom
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bom
Regular
Regular

Péssimo
Regular
Ruim
Regular
Ruim
Regular
Regular
Regular
Regular
Ruim
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Ruim
Ruim
Regular
Regular
Regular
Bom
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Bom
Ruim
Ruim

Fonte: adaptado de CNT, 2007, 2017.

O pavimento da rodovia BR 101 que atravessa a Bahia também foi
classificado como „bom‟ no ano de 2017, uma melhora em comparação ao ano de
2007, quando recebeu a classificação „regular‟. Em 2007, dois aspectos da BR
101 na Bahia receberam classificação „ruim, os quais foram a sinalização10 e a
geometria viária. Entretanto, a qualidade dessas dimensões melhorou em 2017,
quando foram classificados como „regular‟. Com relação à BR 116 nesse mesmo
estado, verificou-se que houve uma piora na qualidade do quesito pavimento
entre o período 2007-2017. Em 2007, a pavimentação da BR 116 foi classificada
como 'boa', enquanto no ano de 2017 foi classificada como „regular‟ (QUADRO 6).

10

As seguintes variáveis são analisadas na dimensão de sinalização pela CNT: sinalização
horizontal (se as faixas centrais e laterais estão visíveis, desgastadas ou não existem), vertical
(placas de limite de velocidade, placas de indicação, de interseção e a legibilidade e visibilidade
das placas) e dispositivos auxiliares (aqueles que complementam a sinalização horizontal e
vertical, como as defensas metálicas, barreiras de concreto, e dispositivos antiofuscamento) (CNT,
2017).
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O trecho da BR 116 analisado pela CNT que passa pelo Ceará recebeu
bons índices de classificação em 2017. O pavimento e a sinalização foram
classificados como bons, refletindo no estado geral da rodovia, que recebeu
classificação „boa‟ no ano referido. A geometria viária manteve-se classificada
como „regular‟ no período 2007-2017. A BR 230 no Ceará também foi analisada
no estudo, recebendo classificação „ótima‟ no quesito pavimentação em 2007,
caindo em 2017 quando foi categorizada como „boa‟. Em 2017, a BR 230 no
Ceará ainda recebeu duas avaliações negativas, sendo a sinalização e a
geometria viária categorizadas como ruins (QUADRO 6).
Em relação ao trecho da BR 230 que atravessa o estado do Maranhão,
verificou-se que esse recebeu classificações negativas em todos os aspectos
analisados em 2007. O pavimento e a sinalização foram avaliados como ruins e a
geometria viária como péssima. No ano de 2017 as condições mudaram pouco. O
pavimento e a sinalização foram classificados como „regular‟ e a geometria viária
como „ruim‟ (QUADRO 6).
Os índices da rodovia BR 101 que atravessa o estado da Paraíba foram
todos positivos no ano de 2017, superando as avaliações do ano de 2007. O
pavimento e a sinalização foram classificados como ótimos, enquanto a geometria
viária recebeu índice „bom‟. O mesmo não ocorreu com a BR 116. Em 2007, a
sinalização dessa rodovia foi classificada como „ótima‟, enquanto no ano de 2017
recebeu classificação „Péssimo‟. A geometria viária manteve o índice negativo
„ruim‟ em ambos os períodos. Apenas o pavimento foi classificado como „ótimo‟
tanto em 2007, como em 2017. A BR 230 manteve índices positivos na
sinalização e na pavimentação nos dois períodos. Por outro lado, a geometria
viária foi classificada como „regular‟ (QUADRO 6).
A qualidade da rodovia BR 101 que atravessa o estado de Pernambuco
melhorou no ano de 2017 em todos os aspectos, em comparação a 2007. A
pavimentação, a sinalização e a geometria viária foram classificadas como
regulares no ano de 2007, enquanto em 2017 foram categorizadas como boas.
Por outro lado, o trecho da BR 116 avaliado nesse estado recebeu classificação
positiva apenas no quesito pavimento, o qual passou de „bom‟, em 2007, a „ótimo‟,
no ano de 2017 (QUADRO 6).
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Com relação à qualidade da BR 230 que perpassa o estado do Piauí, os
estudos da CNT apontaram que as condições foram mantidas no período 20072017. A pavimentação da rodovia foi classificada como „boa‟, enquanto a
sinalização e a geometria viária receberam índice „regular‟. O mesmo ocorreu com
o trecho da BR 101 que atravessa o estado de Sergipe, porém, com
classificações negativas no quesito geometria viária. Em 2007 e 2017, essa
dimensão foi categorizada como „ruim‟, enquanto a sinalização e a pavimentação
foram classificadas como regulares em ambos os períodos (QUADRO 6).
Em contrapartida aos estados do Piauí e Sergipe, a qualidade dos trechos
da BR 101 no estado do Rio Grande do Norte foi melhorada de 2007 para 2017.
De acordo com os estudos da CNT, todos os aspectos analisados em 2007
receberam classificação „regular‟. E em 2017, a pavimentação, a sinalização e a
geometria viária foram classificadas como boas, contribuindo de forma positiva
para a segurança dos usuários (QUADRO 6).

5.4 Fatores associados selecionados

Importante destacar a classificação que está sendo utilizada neste trabalho
com relação ao nível de gravidade dos acidentes de trânsito. Essas ocorrências
podem ter diferentes desfechos, como a vítima sobreviver sem lesões físicas,
sobreviver com lesões leves, com lesões graves ou falecer. No presente estudo,
entende-se como acidente de trânsito com vítima grave aquele que resultou em
óbito ou em lesões físicas graves, sendo essa classificação realizada pelas
autoridades de trânsito da PRF. As lesões provocadas pelos acidentes de trânsito
são consideradas graves quando a integridade física do indivíduo é comprometida
a determinado nível no qual o risco de ocorrer o óbito seja iminente, sendo
necessários procedimentos médicos mais complexos para a sua recuperação,
como por exemplo, intervenções cirúrgicas (DNIT; PRF, 2010). Nesse nível de
gravidade são mencionadas as grandes lacerações, extrações de partes do corpo
de forma violenta em decorrência do acidente, hemorragias severas e
queimaduras de 2º e 3º graus que tenham atingido mais de 50% da superfície do
corpo da vítima (DNIT; PRF, 2010).
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E o óbito da vítima do acidente de trânsito é constatado pelos agentes da
PRF quando, no local da ocorrência, há algum dos seguintes eventos:
decapitação do tronco da vítima, esmagamento ou carbonização do corpo,
esmagamento da calota craniana com perda de massa encefálica, presença de
livor mortis (lividez cadavérica) ou rigor mortis (rigidez cadavérica)11, ou ainda
qualquer outra lesão que tenha provocado a perda de sinais vitais da vítima (PRF,
2015).
Além disso, é importante destacar que a base de dados da PRF também
está sujeita a erros de preenchimento e perda de informações por parte das
autoridades de trânsito, como o subregistro de óbitos, de feridos ou de idade das
vítimas. Com relação ao estado físico das vítimas, existe a possibilidade que ele
seja alterado após algum tempo da ocorrência, pois o registro é feito no local do
acidente, não sendo atualizado para outros estágios que a vítima pode chegar.
Por exemplo, no local da ocorrência do acidente, o estado físico da vítima foi
registrado como ferido de forma leve, no entanto, horas depois da ocorrência seu
estado físico pode ser agravado, podendo ser submetido a algum procedimento,
como a amputação de determinado membro, podendo ocorrer o óbito, ou seu
estado físico pode ser mantido como ferido levemente.
Originalmente, as bases de dados da PRF dos anos de 2007 e 2016
apresentam 26 variáveis. Entre essas, foram selecionadas 11 variáveis para
compor os fatores associados aos acidentes de trânsito. Com a variável de estado
físico da vítima, que é o desfecho do estudo, são contabilizadas, no total, 12
variáveis.
Algumas das variáveis selecionadas para os fatores associados aos
acidentes necessitaram de alguns tratamentos. Por exemplo, a variável „idade‟ do
indivíduo envolvido no acidente encontra-se em anos completos, originalmente.
Para esse caso, realizou-se uma categorização em grupos etários, gerando
quatro categorias: (1) 18 a 29 anos; (2) 30 a 39 anos; (3) 40 a 49 anos e (4) 50

11

O livor mortis ocorre quando há a cessação da circulação sanguínea no corpo da vítima e
devido à força gravitacional, o sangue tende a acumular-se nas regiões do corpo que estejam
mais próximas ao solo, as quais adquirem uma coloração intensa arroxeada, esverdeada ou
avermelhada. Dessa forma, as regiões do corpo mais distantes do solo perdem sangue, tornandose pálidas. Enquanto o rigor mortis ocorre pelo enrijecimento da musculatura da vítima, processo
que inicia-se pelos músculos faciais (GARRIDO; NAIA, 2014).
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anos ou mais. Por outro lado, algumas variáveis já se encontravam categorizadas,
mas pela pouca quantidade de casos em algumas de suas categorias, foram
executadas novas categorizações, como é o caso da variável 'condição
meteorológica' e „causa do acidente‟. Para essa última variável, a categorização
foi realizada de forma que cada uma de suas categorias representasse uma
dimensão da tríade epidemiológica: (1) Aspectos relacionados ao comportamento
do condutor; (2) Aspectos relacionados à via/ ambiente; (3) Aspectos relacionados
ao veículo e (4) Outros.
A variável „dia da semana‟, que originalmente possuía sete categorias, foi
categorizada de forma que passou a ser representada por apenas duas: (1)
Segunda a quinta-feira e (2) Sexta-feira a domingo. Tal categorização foi realizada
tendo em vista a associação da gravidade dos acidentes de trânsito em períodos
de finais de semana. A variável „tipo de acidente‟, que apresentava 17 categorias,
também foi transformada em uma variável binária, cujas categorias construídas
foram: (1) Colisão frontal e (2) Demais acidentes.
A variável „estado físico‟, a qual representa o desfecho do presente estudo,
apresenta quatro categorias nas bases de dados originais, que são: (1) Ileso; (2)
Ferido leve; (3) Ferido grave e (4) Morto. Como o ponto central do presente
estudo é a análise dos acidentes de trânsito com vítima grave, foi necessária a
exclusão das vítimas que foram classificadas como ilesas após a ocorrência do
evento (categoria 1), pois considerou-se que esses indivíduos apresentavam
riscos mínimos ou inexistentes para lesão grave ou óbito, posteriormente. Cabe
ressaltar também que acidentes de trânsito sem feridos tendem a serem
subnotificados, uma vez que nessas ocorrências pode não haver o acionamento
das autoridades de trânsito pelos envolvidos. Em seguida, as categorias (2)
Ferido leve; (3) Ferido grave e (4) Morto foram recodificadas em forma de uma
variável binária, sendo que as (3) e (4) foram agregadas em uma única categoria,
representando o desfecho grave do acidente de trânsito, e a categoria (2)
representando o desfecho não grave. Todas as variáveis utilizadas no presente
estudo e suas categorias estão descritas no Quadro 7. Nesse quadro também
estão destacados estudos anteriores que mostram evidências de que as variáveis
aqui selecionadas possuem associação à ocorrência da gravidade dos acidentes
de trânsito.
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Quadro 7 – Categorização das variáveis referentes aos fatores associados
aos acidentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, 2007 e 2016.
Variável original na base de dados da PRF

Nova variável

Categorização
1 '18 a 29 anos'

Idade

(ALMEIDA et al., 2013; MINAYO, 2009; WHO,
2013; RAMADANI et al., 2017)

Grupos etários

2 '30 a 39 anos'
3 '40 a 49 anos'
4 '50 anos e mais'

Sexo

(ALMEIDA et al., 2013; MINAYO, 2009; WHO,

2013; RAMADANI et al., 2017; BARROSO JUNIOR,

Dia da semana

-

(ALMEIDA et al., 2013; BARROSO
JUNIOR, 2018)

Condição meteorológica

(USMAN et al., 2012; ERIC

et al., 2014)

Período da semana

1 'Masculino'
2 'Feminino'
1 'Segunda a quinta-feira'
2 'Sexta-feira a domingo'
1 'Chuva / vento'

Condição meteorológica
(2)

2 'Céu claro / sol'
3 'Nevoeiro / neblina / nublado'
1 'Sim (colisão frontal)'

Tipo de acidente

(ALMEIDA et al., 2009; ALMEIDA et

Colisão frontal

al., 2013)

Causa do acidente

(ALMEIDA et al., 2009; CHAGAS

et al., 2012; ALMEIDA et al., 2013; CNT, 2017)

Causa presumível do
acidente

2 'Não (colisão lateral, traseira, transversal,
capotamento, tombamento, saída de pista,
atropelamento de animal, atropelamento de
pessoa, colisão com objeto fixo, colisão com
objeto móvel, danos eventuais, incêndio,
derramamento de carga, queda do veículo,
colisão com bicicleta, outros)'
1 'Aspectos relacionados ao comportamento do
condutor' (desobediência à sinalização,
dormindo, falta de atenção, ingestão de álcool,
não guardar distância de segurança,
ultrapassagem indevida, velocidade incompatível)
2 'Aspectos relacionados à via/ ambiente'
(animais na pista, defeito na via)
3 'Aspectos relacionados ao veículo' (defeito
mecânico no veículo)
4 'Outros'

Ano de fabricação do veículo

(ALMEIDA et al., 2013;

MORAIS et al., 2014; ZHANG et al., 2014)

Ano de fabricação do
veículo (2)

1 'Até 10 anos'
2 'Mais de 10 anos'
1 'Amanhecer'

Fase do dia

(ALMEIDA et al., 2013; AMARASINGHA;

DISSANAYAKE, 2014; BARROSO JUNIOR, 2018)

-

2 'Pleno dia'
3 'Anoitecer'
4 'Plena noite'

Tipo de pista

1 'Simples'

(LIMA et al., 2008; CNT, 2017;

BARROSO JUNIOR, 2018)

-

2 'Dupla'
3 'Múltipla'

Traçado da via

1 'Cruzamento'

(CNT, 2017; BARROSO JUNIOR,
2018)

-

2 'Reta'
3 'Curva'

Uso do solo

(AMARASINGHA; DISSANAYAKE, 2014;

CNT, 2017; BARROSO JUNIOR, 2018)

-

1 'Rural'
2 'Urbano'

Fonte: PRF, 2007 e 2016.

Foram realizadas duas etapas de análise das variáveis selecionadas para
o presente estudo: a análise descritiva e a inferencial. As variáveis apresentadas
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no Quadro 8 foram analisadas inicialmente de forma descritiva por meio de suas
proporções, segundo o desfecho do acidente de trânsito (lesão leve ou lesão
grave/óbito). Essa análise descritiva também foi desagregada de acordo com o
tipo de veículo (automóvel e motocicleta), a rodovia (BR 101, 116 e 230) e o ano
de ocorrência (2007 e 2016). No segundo momento, as variáveis foram
submetidas à estimação de modelos de regressão, procedimento descrito com
mais detalhes na próxima seção.

5.5 Modelo empírico

São diversos os modelos utilizados para estabelecer relações entre o
evento de interesse em uma pesquisa e seus fatores associados. O modelo mais
adequado para cada situação dependerá dos tipos de variáveis utilizadas para
caracterizar o objeto de estudo, bem como os pressupostos assumidos a partir de
cada modelo empregado. Um dos métodos mais utilizados é a regressão linear,
que tem como uma das principais características a variável dependente como
quantitativa contínua e seguir o comportamento de uma distribuição Normal
(TURKMAN; SILVA, 2000). No entanto, os eventos que podem ser estudados nas
mais diversas áreas do conhecimento não se comportam apenas dessa forma.
Para contornar esse problema, foram criados os Modelos Lineares Generalizados,
os quais podem ser utilizados nas situações em que a variável dependente do
estudo não segue uma distribuição Normal, mas uma distribuição de Bernoulli,
Binomial Negativa ou Poisson, distribuições características de variáveis
quantitativas discretas (TURKMAN; SILVA, 2000; ZEILES et al., 2008).
Um dos modelos mais empregados para estudos transversais na
perspectiva dos fatores associados à ocorrência de acidentes de trânsito e à sua
gravidade é o de Regressão Logística (QIRJAKO et al., 2008; ALMEIDA et al.,
2013; AMARASINGHA et al., 2014; MORAIS et al., 2014; MENG et al., 2017).
Esse modelo caracteriza-se pela variável dependente, o desfecho do estudo, ser
categórica e com dois possíveis valores: assume-se o valor (1) quando ocorre o
desfecho e (0) quando não ocorre, logo, essa variável segue uma distribuição de
Bernoulli (ALVARENGA, 2015). A medida de associação entre o desfecho e seus
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possíveis determinantes nesse modelo é denominada como razão de chances
(RC) (FRANCISCO et al., 2008).
Além da Regressão Logística, o modelo de Poisson também é outro
bastante utilizado para a análise entre o desfecho de acidentes de trânsito e seus
fatores associados (MESQUITA FILHO et al., 2017; CHIOU; FU, 2013). A variável
dependente no caso desse modelo é caracterizada por ser resultado de uma
contagem de “sucessos” dentro de um determinado intervalo de tempo, além de
seguir o comportamento da distribuição de Poisson (FRANCISCO et al., 2008).
No entanto, o modelo de Regressão de Poisson também pode modelar variável
dependente do tipo dicotômica, assim como a Regressão Logística, ou seja, a
variável que é quantitativa discreta pode ser categorizada de modo que sejam
separados os eventos de interesse (desfechos/casos expostos) daqueles que não
são (casos não expostos), sendo nessa condição a Razão de Prevalência (RP)
tomada como medida de associação estimada (VELASQUE, 2011).
Devem-se tomar algumas considerações sobre os modelos apresentados
anteriormente. Alguns estudos apontam que as estimativas da RC e da RP são
próximas quando a prevalência do desfecho do estudo é inferior a 10%, caso
contrário, as estimativas produzidas são bastante diferentes, com a RC sendo
sobrestimada, o que pode levar a interpretações equivocadas dependendo do
modelo empregado (ZOCCHETTI et al., 1997; COUTINHO et al., 2008; AGUIAR;
NUNES, 2013). Com relação à Regressão de Poisson, há um pressuposto
relacionado a esse modelo de que o valor médio da variável dependente é igual à
sua variância, o que na prática é difícil de ser observado (VELASQUE, 2011).
Para contornar esse problema, geralmente utiliza-se a Regressão de Poisson com
variância robusta, o que minimiza os erros de estimação (VELASQUE, 2011).
Além disso, a regressão de Poisson com variância robusta produz estimativas
similares ao procedimento de Mantel-Haenszel, método considerado referência
quando procura-se determinar medidas de associação entre uma exposição e um
desfecho com possíveis variáveis de confusão em estudos transversais (ZOU,
2004). Dessa forma, o modelo de regressão de Poisson com variância robusta foi
o selecionado nesta dissertação.
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Como apresentado anteriormente, o modelo de regressão de Poisson faz
parte de um conjunto de modelos definidos como lineares generalizados. Um dos
pressupostos adotados para esses modelos concerne ao fato de que a variável
dependente possui uma distribuição pertencente à Família Exponencial, isto é,
que sua função de densidade de probabilidade pode ser escrita como mostra a
EQ. 1.

(1)
Da EQ. 1 observa-se que θ é o parâmetro de localização, ϕ é o parâmetro
de dispersão (também chamados de parâmetros escalares) e a(.), b(.) e c(.) são
funções reais conhecidas. Para a distribuição de Poisson, tem-se que b(θ) = eθ,
a(ϕ) = 1 e c(y, ϕ) = -ln y! (TURKMAN; SILVA, 2000).
Portanto, assumindo que a variável dependente segue a distribuição de
Poisson, pode-se formular o modelo conforme a EQ. 2.

(2)
Para a EQ. 2, tem-se que μ corresponde ao valor médio da distribuição, t
corresponde ao tempo de acompanhamento,

Xk refere-se às variáveis

independentes e βk aos coeficientes estimados.
Como dito anteriormente, o modelo de Regressão de Poisson considera a
média da distribuição igual à sua variância. Por outro lado, o modelo de regressão
de Poisson com variância robusta procura contornar esse pressuposto tratando o
parâmetro ϕ de forma diferenciada. Ou seja, no modelo de Poisson com variância
robusta o parâmetro de dispersão não é fixado a partir do valor da média dos
dados, e sim calculado a partir da sua distribuição (VELASQUE, 2011). Nesse
caso, tem-se que:

(3)
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A estimativa produzida pelo modelo de regressão de Poisson é a Razão de
Prevalência (RP), sendo essa medida obtida por processos iterativos do Método
da Máxima Verossimilhança (MMV) (VELASQUE, 2011).
Inicialmente procederam-se as construções dos modelos univariados, para
cada ano, rodovia e tipo de veículo. Cabe ressaltar que o desfecho assumiu o
valor 0 quando o estado físico do condutor após a ocorrência do acidente foi
ferido leve, e o valor 1 quando o estado físico foi óbito ou ferido grave. Para a
seleção das variáveis componentes dos modelos múltiplos, utilizou-se um ponto
de corte para o valor de p de 0,25, critério sugerido por Hosmer & Lemeshow
(2000). Dessa forma, foram elegíveis para os modelos múltiplos aquelas variáveis
que apresentaram valor de p inferior a 0,25 nos modelos univariados.
Posteriormente, foram estimados os modelos múltiplos, sendo as variáveis
incluídas em blocos de acordo com a tríade epidemiológica: O Modelo 1 foi
composto pelas variáveis demográficas (sexo e grupos etários), o Modelo 2 pelas
variáveis viárias/ ambientais (período da semana, condição meteorológica, tipo de
acidente, fase do dia, tipo de pista, traçado da via e uso do solo), o Modelo 3 pela
variável veicular (ano de fabricação do veículo) e o Modelo 4 ficou composto
pelas causas presumíveis dos acidentes segregadas de acordo com a tríade
epidemiológica (aspectos relacionados ao comportamento do condutor, à via/
ambiente e ao veículo). Para os modelos múltiplos foram consideradas
estatisticamente significantes as associações que apresentaram valores de p
menores que 0,10 nos testes de hipóteses unilaterais, uma vez que esse foi o
máximo valor crítico usualmente observado nos estudos prévios sobre acidentes
de trânsito como critério de significância dos parâmetros estimados (QIRJAKO et
al., 2008; ALMEIDA et al., 2013; CHIOU; FU, 2013; MESQUITA FILHO et al.,
2017; MORAIS et al., 2014; ISSA, 2016; WU et al., 2016; MENG et al., 2017).
O próximo passo consistiu em avaliar a qualidade de ajuste dos modelos
múltiplos. Para esse procedimento, destaca-se na literatura a análise dos
resíduos como forma principal de avaliação de modelos de regressão, sendo
alguns deles para os Modelos Lineares Generalizados (MLG): residual deviance,
resíduo working, resíduo de Pearson, resíduo resposta e Distância de Cook
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(SILVA, 2006; TADANO et al., 2009). Dessa forma, adotou-se o residual deviance
como método de avaliação dos modelos múltiplos estimados no presente estudo.
Nos MLG, a deviance é utilizada como medida de discrepância entre o
valor observado (yi) e o valor esperado ( ̂ ). Sendo assim, define-se a deviance da
observação i como sendo

̂ . Como cada observação i contribui com

uma quantidade di, tem-se que:

(4)
Então, define-se o residual deviance para cada observação i conforme a
EQ. 5.

(5)
A estatística D, sob a hipótese de que o modelo está bem ajustado, segue
uma distribuição Qui-quadrado com n-(p+1) graus de liberdade, sendo n o número
de observações e p o número de variáveis independentes do modelo múltiplo.
Então, quanto menor a estatística D, menor será o residual deviance e,
consequentemente, melhor o ajuste do modelo (AGRANONIK, 2005).
Portanto, foi utilizada a função glm() para gerar os modelos de regressão e
a biblioteca sandwich para as estimativas robustas dos coeficientes dos modelos
de Poisson. Para a estimação dos intervalos de confiança ao nível de 95% pelo
método delta foi utilizada a função deltamethod() da biblioteca msm. Em relação à
avaliação da qualidade de ajuste, foi utilizado o residual deviance e o teste Quiquadrado para verificar se existiam diferenças significativas entre os valores
esperados e observados. Todas as estatísticas descritivas e os modelos
estimados neste trabalho foram executados por meio da linguagem de
programação R (R Project for Statistical Computing) versão 3.1.0.
Foram elencadas as seguintes hipóteses a serem verificadas após as
análises descritivas e inferenciais:
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(1) a magnitude dos efeitos das características comportamentais, viárias e
veiculares diminuiu ao longo do período de análise, em virtude da implantação de
leis mais rígidas para inibir comportamentos de risco de condutores, da melhoria
das condições físicas das vias e dos avanços tecnológicos voltados para os
dispositivos de segurança nos automóveis fabricados em anos mais recentes;
(2) diversos estudos apontam que grande parte dos acidentes de trânsito
são atribuídos às características comportamentais dos indivíduos. No entanto, a
presença de determinadas condições da via, do ambiente e do veículo
influenciam nessas características humanas, provocando o aumento dos seus
efeitos sobre a ocorrência dos acidentes;
(3) considerando que os motociclistas ficam mais expostos no momento da
condução, em comparação ao motorista de automóvel, então a magnitude dos
efeitos das características abrangidas neste estudo exerce uma maior influência
para a ocorrência de acidentes de trânsito graves entre os condutores de
motocicleta do que entre os de automóvel;
(4) No período considerado permaneceu o diferencial de gravidade dos
acidentes de trânsito por sexo, com desvantagem para condutores do sexo
masculino em relação às condutoras do sexo feminino, conforme apontado pela
literatura;
(5) No período em análise os acidentes graves se concentraram entre os
indivíduos de grupos etários jovens.
(6) Entre as três rodovias, a BR 230 foi a que apresentou os menores
índices de qualidade da infraestrutura (estado geral, pavimento, geometria viária e
sinalização) tanto em 2007 como em 2017, segundo estudos prévios da CNT
(2007; 2017). Sendo assim, essa rodovia não apresentou reduções significativas
no número de condutores feridos graves e falecidos no período em estudo.
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6 RESULTADOS

Esta seção apresenta inicialmente a caracterização dos casos selecionados para
ambos os períodos de análise, 2007 e 2016, segregadas de acordo com a
rodovia, o tipo de veículo (automóvel e motocicleta), o estado físico das vítimas e
as variáveis relacionadas à tríade epidemiológica, as quais foram apresentadas e
discutidas durante a revisão da literatura da presente pesquisa. Após a análise
descritiva, esta seção apresenta a análise dos modelos de regressão univariados
e múltiplos estimados para cada rodovia, período de análise e tipo de veículo.
6.1 Análise descritiva
A Tabela 6 apresenta a distribuição absoluta e relativa dos condutores
vítimas de acidentes de trânsito, por estado físico e tipo de veículo nas rodovias
BR 101, 116 e 230. Verificou-se que, para a BR 101, houve decréscimo do
número de condutores de automóvel vítimas de acidentes de trânsito para as três
categorias de estado físico entre 2007 e 2016. Em contrapartida, houve aumento
do número de condutores de motocicleta feridos levemente, gravemente e
falecidos no período analisado, sendo essa configuração também verificada tanto
para a BR 116 como para a BR 230. Nesse sentido, as maiores variações no
número de vítimas graves entre 2007 e 2016 foram observadas para a BR 116
entre os condutores de motocicleta, sendo o aumento de 31,5% no número de
motociclistas feridos gravemente e 66,7% de falecidos, e para a BR 230 entre os
condutores de automóvel falecidos (30%) e entre os condutores de motocicleta
feridos gravemente (46,5%) (TAB. 6). Esses resultados corroboram com a
hipótese (3), mostrando a permanência dos motociclistas como usuários
vulneráveis no trânsito. Além disso, a hipótese (6) é confirmada de forma parcial,
evidenciando que não houve reduções no número de vítimas graves para a BR
230, exceto para os condutores de automóvel feridos gravemente, cuja redução
foi de 47,6%.
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Tabela 6 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e tipo
de veículo, BR 101, 116 e 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
BR 101 (N = 3.158)
Automóvel
Estado físico

2007

BR 116 (N = 1.334)
Automóvel
Variação
Estado físico
percentual

2016

N

%

N

%

Lesão leve

469

61,2

462

71,7

-1,5%

Lesão grave

209

27,3

122

18,9

-41,6%

Óbito

88

11,5

60

9,3

Total

766

100,0

644

100,0

2007

2007

Variação
Estado físico
percentual

2016

N

%

N

%

Lesão leve

159

66,3

188

70,1

18,2%

Lesão grave

57

23,8

53

19,8

-7,0%

-31,8%

Óbito

24

10,0

27

10,1

-15,9%

Total

240

100,0

268

100,0

Motocicleta
Estado físico

BR 230 (N = 1.211)
Automóvel

Variação
Estado físico
percentual

2016

2007

%

N

%

Lesão leve

169

69,8

141

75,4

-16,6%

Lesão grave

63

26,0

33

17,6

-47,6%

12,5%

Óbito

10

4,1

13

7,0

30,0%

11,7%

Total

242

100,0

187

100,0

-22,7%

Motocicleta
Variação
Estado físico
percentual

2016

N

%

N

%

N

%

N

%

481

60,4

605

63,6

25,8%

Lesão leve

166

54,1

322

62,0

Lesão grave

260

32,6

280

29,4

7,7%

Lesão grave

108

35,2

142

27,4

Óbito

56

7,0

66

6,9

17,9%

Óbito

33

10,7

55

10,6

Total

797

100,0

951

100,0

19,3%

Total

307

100,0

519

100,0

Total

2007

Variação
Estado físico
percentual

2016

N

%

N

%

Lesão leve

950

60,8

1067

66,9

12,3%

Lesão grave

469

30,0

402

25,2

-14,3%

Óbito

144

9,2

126

7,9

Total

1563

100,0

1595

100,0

N

%

N

%

94,0%

Lesão leve

208

61,2

262

59,3

26,0%

31,5%

Lesão grave

101

29,7

148

33,5

46,5%

66,7%

Óbito

31

9,1

32

7,2

3,2%

69,1%

Total

340

100,0

442

100,0

30,0%

Total

2007

Variação
Estado físico
percentual

2016

N

%

N

%

Lesão leve

325

59,4

510

64,8

56,9%

Lesão grave

165

30,2

195

24,8

-12,5%

Óbito

57

10,4

82

10,4

2,0%

Total

547

100,0

787

100,0

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Variação
percentual

2016

Total

2007

Variação
percentual

2016

N

Motocicleta

Lesão leve

Estado físico

2007

2007

Variação
percentual

2016

N

%

N

%

Lesão leve

377

64,8

403

64,1

6,9%

18,2%

Lesão grave

164

28,2

181

28,8

10,4%

43,9%

Óbito

41

7,0

45

7,2

9,8%

43,9%

Total

582

100,0

629

100,0

8,1%
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De acordo com alguns estudos pesquisados durante a revisão bibliográfica
(CNT, 2017; 2018), espera-se que condições adequadas da infraestrutura
rodoviária, seja relacionada à sinalização, pavimento ou geometria, contribuam
para uma mobilidade mais segura e, consequentemente, para a redução na
gravidade das ocorrências de acidentes de trânsito. Esses, provavelmente, são
alguns dos fatores que refletiram na redução significativa do número de
condutores de automóvel feridos graves (41,6%) e falecidos (31,8%) na BR 101
entre 2007 e 2016 (TAB. 6). Entre as três rodovias, a BR 101 foi a que apresentou
a melhor evolução dos índices de qualidade da infraestrutura entre 2007 e 2017
nos três quesitos avaliados (sinalização, pavimento e geometria) e em grande
parte da extensão pesquisada (CNT, 2007; 2017).
No entanto, essa melhora no índice de qualidade da infraestrutura da BR
101 não refletiu no decréscimo do número de condutores de motocicleta vitimados
de forma grave pelos acidentes, fato observado também na BR 116 e na BR 230.
Essa constatação contribui para o levantamento de algumas premissas. A
primeira deve-se ao fato de que, nos trechos em boa qualidade de infraestrutura,
os motociclistas tendem a fazerem uso de velocidades elevadas, o que é
demonstrado em estudos anteriores como um dos fatores que contribuem para a
gravidade das ocorrências (WHO, 2008; ALMEIDA et al., 2009). Uma segunda
premissa baseia-se nos trechos com baixos índices de qualidade, seja por
sinalização inadequada ou ausente, por geometria viária perigosa ou pavimentos
deteriorados, os quais comprometem a segurança no tráfego. A outra premissa
está relacionada ao fato de alguma outra característica ter se sobressaído à
qualidade das rodovias, seja demográfica, viária, ambiental ou veicular, tendo em
vista a multifatoriedade atribuída à ocorrência de um acidente de trânsito
(LAGERSTROM et al., 2016).
A Tabela 7 apresenta a distribuição dos condutores vítimas de acidentes de
trânsito na BR 101, segundo estado físico e características demográficas. No ano
de 2007, considerando os condutores de automóvel, o grupo etário 40 a 49 anos
foi o que apresentou a maior proporção de feridos graves e falecidos (31,7%),
seguido pelo grupo de 30 a 39 anos (26,6%), sendo que a idade média dos
envolvidos foi de 37,3 anos. Em 2016, a situação se inverteu. A maior proporção
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de feridos graves e falecidos foi observado no grupo de 30 a 39 anos (31,9%),
seguido pelo grupo de 50 anos ou mais (25,8%). Nesse período, a idade média
dos condutores de automóvel vítimas nas ocorrências de acidentes de trânsito na
BR 101 aumentou para 40,3 anos. Em relação ao sexo das vítimas, observou-se
proporção de feridos graves e falecidos do sexo masculino superior a 90% nos
dois períodos analisados (TAB. 7).
Tabela 7 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores vítimas de
acidentes de trânsito, segundo estado físico, tipo de veículo e
características demográficas, BR 101 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Fatores

Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

Fatores

Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

Automóvel
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%
157
126
118
68
469

33,5%
26,9%
25,2%
14,5%
100,0%

87
99
118
68
372

23,4%
26,6%
31,7%
18,3%
100,0%

110
145
111
95
461

23,9%
31,5%
24,1%
20,6%
100,0%

40
58
37
47
182

22,0%
31,9%
20,3%
25,8%
100,0%

407
42
449

90,6%
9,4%
100,0%

256
22
278

92,1% 384
7,9%
78
100,0% 462
Motocicleta

83,1%
16,9%
100,0%

165
17
182

90,7%
9,3%
100,0%

2007
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

2016
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

246
142
68
25
481

51,1%
29,5%
14,1%
5,2%
100,0%

162
89
48
17
316

51,3%
28,2%
15,2%
5,4%
100,0%

247
214
94
50
605

40,8%
35,4%
15,5%
8,3%
100,0%

141
110
62
33
346

40,8%
31,8%
17,9%
9,5%
100,0%

451
15
466

96,8%
3,2%
100,0%

295
5
300

98,3%
1,7%
100,0%

578
27
605

95,5%
4,5%
100,0%

334
12
346

96,5%
3,5%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Considerando as vítimas que conduziam motocicleta, verificou-se que, no
ano de 2007, mais de 50% das vítimas que faleceram ou tiveram ferimentos
graves encontravam-se no grupo de 18 a 29 anos (51,3%), seguido pelo grupo de
30 a 39 anos (28,2%). A idade média dos envolvidos foi de 31,5 anos. Em 2016,
as maiores proporções de feridos graves e falecidos continuaram entre os grupos
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etários mais jovens, 18 a 29 anos (40,8%) e 30 a 39 anos (31,8%), sendo que a
idade média das vítimas passou a 33,6 anos. Observa-se que os homens
continuam predominando entre as vítimas graves, no entanto, a sua participação
relativa diminuiu de 2007 para 2016, sinalizando que as mulheres estão
adquirindo importância relativa entre as vítimas graves (TAB. 7).
Em relação à rodovia BR 116, observou-se que a maior proporção de
condutores de automóvel, em 2007, que se lesionaram gravemente ou faleceram
estavam no grupo de 18 a 29 anos (28,8%), sendo 39,3 anos a idade média dos
envolvidos. Em 2016 foram os grupos de 30 a 39 anos e 50 anos ou mais que
apresentaram as maiores proporções de vítimas graves/ fatais, ambos com
29,1%. Para o referido período, observou-se que a idade média dos condutores
de automóvel envolvidos permaneceu quase a mesma do período 2007: 40,7
anos. Considerando os condutores motociclistas, verificou-se que o grupo etário
de 18 a 29 anos apresentou a maior proporção de vítimas graves/ fatais em
ambos os períodos analisados, sendo a idade média dos envolvidos de
aproximadamente 31,2 anos para o ano de 2007 e, em 2016, 34,4 anos. Percebese, portanto, um padrão etário diferente entre os condutores de automóvel e
motocicleta. Ou seja, em média, os condutores de motocicleta apresentam-se
mais jovens em comparação aos condutores de automóvel (TAB. 8).
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Tabela 8 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores vítimas de
acidentes de trânsito, segundo estado físico, tipo de veículo e
características demográficas, BR 116 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Automóvel
Fatores

Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

Fatores

Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

2007
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

2016
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
n
%

44
49
29
37
159

27,7%
30,8%
18,2%
23,3%
100,0%

23
20
16
21
80

28,8%
25,0%
20,0%
26,3%
100,0%

48
53
43
44
188

25,5%
28,2%
22,9%
23,4%
100,0%

15
23
18
23
79

19,0%
29,1%
22,8%
29,1%
100,0%

141
12
153

92,2%
7,8%
100,0%

74
7
81

91,4% 167
8,6%
21
100,0% 188
Motocicleta

88,8%
11,2%
100,0%

74
6
80

92,5%
7,5%
100,0%

2007
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

2016
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

92
43
26
5
166

55,4%
25,9%
15,7%
3,0%
100,0%

67
45
23
6
141

47,5%
31,9%
16,3%
4,3%
100,0%

140
94
60
28
322

43,5%
29,2%
18,6%
8,7%
100,0%

74
47
49
27
197

37,6%
23,9%
24,9%
13,7%
100,0%

158
3
161

98,1%
1,9%
100,0%

133
2
135

98,5%
1,5%
100,0%

301
21
322

93,5%
6,5%
100,0%

190
7
197

96,4%
3,6%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Considerando a rodovia BR 230, verificou-se que as maiores proporções
de condutores que lesionaram-se gravemente ou faleceram por acidente de
trânsito, em ambos os períodos e para ambos os tipos de veículos, encontraramse nos dois grupos etários mais jovens (18 a 29 anos e 30 a 39 anos). Em 2007, a
idade média dos condutores de automóvel envolvidos nas ocorrências nessa
rodovia foi de 36,3 anos, passando a 38 anos no período 2016. Entre os
condutores de motocicleta, observou-se uma idade média de 30,1 anos para o
ano de 2007, passando a 33 anos em 2016. Nessa rodovia também manteve-se a
maior vitimização dos indivíduos do sexo masculino nas ocorrências, em ambos
os períodos analisados (TAB. 9).
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Tabela 9 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores vítimas de
acidentes de trânsito, segundo estado físico, tipo de veículo e
características demográficas, BR 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Automóvel
Fatores

Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

Fatores

Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

2007
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

2016
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

59
49
35
24
167

35,3%
29,3%
21,0%
14,4%
100,0%

25
21
14
13
73

34,2%
28,8%
19,2%
17,8%
100,0%

41
52
20
28
141

29,1%
36,9%
14,2%
19,9%
100,0%

13
18
8
6
45

28,9%
40,0%
17,8%
13,3%
100,0%

134
32
166

80,7%
19,3%
100,0%

63
7
70

90,0% 107
10,0%
34
100,0% 141
Motocicleta

75,9%
24,1%
100,0%

43
3
46

93,5%
6,5%
100,0%

2007
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

2016
Lesão grave/
Lesão leve
óbito
N
%
N
%

116
66
20
6
208

55,8%
31,7%
9,6%
2,9%
100,0%

72
37
15
6
130

55,4%
28,5%
11,5%
4,6%
100,0%

132
70
36
24
262

50,4%
26,7%
13,7%
9,2%
100,0%

83
58
20
19
180

46,1%
32,2%
11,1%
10,6%
100,0%

198
3
201

98,5%
1,5%
100,0%

126
4
130

96,9%
3,1%
100,0%

248
14
262

94,7%
5,3%
100,0%

167
13
180

92,8%
7,2%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Portanto, os resultados apresentados anteriormente corroboram com a
hipótese (4), confirmando a maior vitimização dos indivíduos do sexo masculino
nos acidentes de trânsito, fato constatado nas três rodovias e em ambos os
períodos. Em relação à hipótese de concentração das vítimas graves nos grupos
etários mais jovens (hipótese 5), verificou-se que ela se confirma, em parte, para
os condutores de automóvel, tendo em vista que foi observada em alguns casos a
concentração de vítimas graves nos grupos etários mais avançados, sendo na BR
101 em 2007, e na BR 116 para o ano de 2016. No entanto, para os condutores
de motocicleta, essa hipótese se confirmou nas três rodovias e para ambos os
períodos analisados.
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No que se refere às condições viárias/ambientais dos acidentes de trânsito
ocorridos na BR 101, para os condutores de automóvel, verificou-se que as
seguintes

categorias

apresentaram

maiores

proporções

de

lesionados

gravemente e falecidos para ambos os períodos: o período de sexta-feira a
domingo (50,8% - 2007 e 56% - 2016), a fase de pleno dia (45,1% - 2007 e 46,7%
em 2016), o uso do solo rural (72,1% - 2007 e 78% - 2016), o tipo de pista simples
(87,9% - 2007 e 73,6% - 2016), o traçado da via reto (64,3% - 2007 e 62,1% 2016) e a condição climática de céu claro/sol (66,7% - 2007 e 63,2% - 2016).
Observou-se também uma redução do número de condutores vítimas graves/
fatais em quase todas as características viárias/ambientais analisadas, exceto
para o tipo de pista dupla, cujo número de vítimas graves/fatais aumentou 45%
entre 2007 e 2016. As maiores reduções do número de condutores feridos
gravemente e falecidas foi verificada para as ocorrências em cruzamentos (78%)
e no período do anoitecer (59%). Em relação ao tipo de acidente, verificou-se que
as colisões frontais foram responsáveis por 37,4% dos feridos graves/ falecidos
em 2007, e 33% em 2016, uma redução de 46% no período (TAB. 10).
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Tabela 10 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de automóvel
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e características
viárias/ambientais, BR 101 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Fatores

Automóvel
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%

Período da semana
Segunda a quinta229
feira
Sexta-feira a
240
domingo
Total
469
Fase do dia
Amanhecer
30
Anoitecer
38
Plena noite
181
Pleno dia
220
Total
469
Uso do solo
Rural
292
Urbano
177
Total
469
Tipo de pista
Dupla
99
Múltipla
31
Simples
339
Total
469
Traçado da via
Cruzamento
37
Curva
129
Reta
303
Total
469
Condição meteorológica
Céu claro / sol
297
Chuva / vento
82
Nevoeiro / neblina
77
/ nublado
Total
456
Colisão frontal
Sim
61
Não
408
Total
469

48,8%

146

49,2%

230

49,8%

80

44,0%

51,2%

151

50,8%

232

50,2%

102

56,0%

100,0%

297

100,0%

462

100,0%

182

100,0%

6,4%
8,1%
38,6%
46,9%
100,0%

21
17
125
134
297

7,1%
5,7%
42,1%
45,1%
100,0%

20
30
123
289
462

4,3%
6,5%
26,6%
62,6%
100,0%

11
7
79
85
182

6,0%
3,8%
43,4%
46,7%
100,0%

62,3%
37,7%
100,0%

214
83
297

72,1%
27,9%
100,0%

319
143
462

69,0%
31,0%
100,0%

142
40
182

78,0%
22,0%
100,0%

21,1%
6,6%
72,3%
100,0%

29
7
261
297

9,8%
2,4%
87,9%
100,0%

181
25
256
462

39,2%
5,4%
55,4%
100,0%

42
6
134
182

23,1%
3,3%
73,6%
100,0%

7,9%
27,5%
64,6%
100,0%

18
88
191
297

6,1%
29,6%
64,3%
100,0%

13
160
289
462

2,8%
34,6%
62,6%
100,0%

4
65
113
182

2,2%
35,7%
62,1%
100,0%

65,1%
18,0%

188
48

66,7%
17,0%

256
93

56,5%
20,5%

110
27

63,2%
15,5%

16,9%

46

16,3%

104

23,0%

37

21,3%

100,0%

282

100,0%

453

100,0%

174

100,0%

13,0%
87,0%
100,0%

111
186
297

37,4%
62,6%
100,0%

51
411
462

11,0%
89,0%
100,0%

60
122
182

33,0%
67,0%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Para os condutores de motocicleta feridos graves/falecidos na BR 101, foi
observado que o maior aumento do número dessas vítimas entre 2007 e 2016
ocorreu em acidentes durante o anoitecer (30%) e em pistas duplas (86%).
Diferentemente dos condutores de automóvel, a maior parte das vítimas feridas
graves/falecidas motociclistas foram registradas na zona urbana em ambos os
períodos de análise. Além disso, houve aumento de 23% no número de
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motociclistas feridos gravemente e falecidos em acidentes do tipo colisão frontal
(TAB. 11).
Tabela 11 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de motocicleta
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e características
viárias/ambientais, BR 101 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Motocicleta
Fatores

Lesão leve
N
%

Período da semana
Segunda a quinta264
feira
Sexta-feira a
217
domingo
Total
481
Fase do dia
Amanhecer
9
Anoitecer
40
Plena noite
156
Pleno dia
276
Total
481
Uso do solo
Rural
106
Urbano
375
Total
481
Tipo de pista
Dupla
210
Múltipla
59
Simples
212
Total
481
Traçado da via
Cruzamento
52
Curva
54
Reta
375
Total
481
Condição meteorológica
Céu claro / sol
350
Chuva / vento
37
Nevoeiro / neblina
77
/ nublado
Total
464
Colisão frontal
Sim
10
Não
471
Total
481

2007
Lesão grave/
N
%

Lesão leve
N
%

2016
Lesão grave/
N
%

54,9%

146

46,2%

345

57,0%

159

46,0%

45,1%

170

53,8%

260

43,0%

187

54,0%

100,0%

316

100,0%

605

100,0%

346

100,0%

1,9%
8,3%
32,4%
57,4%
100,0%

16
20
133
147
316

5,1%
6,3%
42,1%
46,5%
100,0%

14
40
168
383
605

2,3%
6,6%
27,8%
63,3%
100,0%

15
26
129
176
346

4,3%
7,5%
37,3%
50,9%
100,0%

22,0%
78,0%
100,0%

135
181
316

42,7%
57,3%
100,0%

149
456
605

24,6%
75,4%
100,0%

145
201
346

41,9%
58,1%
100,0%

43,7%
12,3%
44,1%
100,0%

76
30
210
316

24,1%
9,5%
66,5%
100,0%

331
77
197
605

54,7%
12,7%
32,6%
100,0%

141
35
170
346

40,8%
10,1%
49,1%
100,0%

10,8%
11,2%
78,0%
100,0%

21
51
244
316

6,6%
16,1%
77,2%
100,0%

41
76
488
605

6,8%
12,6%
80,7%
100,0%

14
61
271
346

4,0%
17,6%
78,3%
100,0%

75,4%
8,0%

213
29

70,3%
9,6%

453
39

75,6%
6,5%

249
27

74,1%
8,0%

16,6%

61

20,1%

107

17,9%

60

17,9%

100,0%

303

100,0%

599

100,0%

336

100,0%

2,1%
97,9%
100,0%

39
277
316

12,3%
87,7%
100,0%

18
587
605

3,0%
97,0%
100,0%

48
298
346

13,9%
86,1%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
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No que se refere às condições viárias/ambientais dos acidentes de trânsito
ocorridos na BR 116, para os condutores de automóvel, verificou-se que houve
um aumento de 400% no número de vítimas graves nas ocorrências no período
do anoitecer e em cruzamentos. O segundo maior aumento foi verificado nas
ocorrências durante o amanhecer e em pistas duplas (50%). Por outro lado, a
maior redução foi observada para as ocorrências em pistas múltiplas (75%) e para
a condição meteorológica de chuva/vento (50%). A participação relativa dos
condutores de automóvel classificados como lesionados graves ou falecidos nos
acidentes do tipo colisão frontal foi semelhante em ambos os períodos analisados,
cerca de 40%. Apesar de semelhante a proporção de vítimas em acidentes desse
tipo, observou-se ainda uma redução de 3% entre 2007 e 2016, queda pouco
expressiva em comparação à rodovia BR 101, que registrou um decréscimo de
aproximadamente 46% em condutores feridos gravemente ou falecidos em
colisões frontais (TAB. 12).
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Tabela 12 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de automóvel
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e características
viárias/ambientais, BR 116 – Região Nordeste, 2007 e 2016.

Fatores

Automóvel
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito

N
Período da semana
Segunda a quinta57
feira
Sexta-feira a
102
domingo
Total
159
Fase do dia
Amanhecer
13
Anoitecer
7
Plena noite
56
Pleno dia
83
Total
159
Uso do solo
Rural
105
Urbano
54
Total
159
Tipo de pista
Dupla
15
Múltipla
13
Simples
131
Total
159
Traçado da via
Cruzamento
1
Curva
27
Reta
131
Total
159
Condição meteorológica
Céu claro / sol
105
Chuva / vento
18
Nevoeiro / neblina
31
/ nublado
Total
154
Colisão frontal
Sim
25
Não
134
Total
159

%

N

%

N

%

N

%

35,8%

34

42,0%

92

48,9%

32

40,0%

64,2%

47

58,0%

96

51,1%

48

60,0%

100,0%

81

100,0%

188

100,0%

80

100,0%

8,2%
4,4%
35,2%
52,2%
100,0%

4
1
37
39
81

4,9%
1,2%
45,7%
48,1%
100,0%

7
8
55
118
188

3,7%
4,3%
29,3%
62,8%
100,0%

6
5
30
39
80

7,5%
6,3%
37,5%
48,8%
100,0%

66,0%
34,0%
100,0%

63
18
81

77,8%
22,2%
100,0%

116
72
188

61,7%
38,3%
100,0%

58
22
80

72,5%
27,5%
100,0%

9,4%
8,2%
82,4%
100,0%

6
4
71
81

7,4%
4,9%
87,7%
100,0%

36
10
142
188

19,1%
5,3%
75,5%
100,0%

9
1
70
80

11,3%
1,3%
87,5%
100,0%

0,6%
17,0%
82,4%
100,0%

1
19
61
81

1,2%
23,5%
75,3%
100,0%

10
37
141
188

5,3%
19,7%
75,0%
100,0%

5
21
54
80

6,3%
26,3%
67,5%
100,0%

68,2%
11,7%

51
10

68,0%
13,3%

144
13

76,6%
6,9%

60
5

75,9%
6,3%

20,1%

14

18,7%

31

16,5%

14

17,7%

100,0%

75

100,0%

188

100,0%

79

100,0%

15,7%
84,3%
100,0%

33
48
81

40,7%
59,3%
100,0%

22
166
188

11,7%
88,3%
100,0%

32
48
80

40,0%
60,0%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Para os condutores de motocicleta feridos graves/falecidos na BR 116,
foram observados os maiores aumentos do número de vítimas graves nas
ocorrências durante o amanhecer (150%), na condição de chuva/ vento (300%) e
durante o período de segunda a quinta-feira (92,3%). Assim como na BR 101,
diferentemente dos condutores de automóvel, a maior parte das vítimas feridas
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graves/ falecidas motociclistas na BR 116 foram registradas na zona urbana em
ambos os períodos de análise. Para essa categoria, houve um aumento de
117,6% no número de vítimas graves/fatais em acidentes do tipo colisão frontal
(TAB. 13).
Tabela 13 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de motocicleta
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e características
viárias/ambientais, BR 116 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Fatores

Motocicleta
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%

Período da semana
Segunda a quinta91
feira
Sexta-feira a
75
domingo
Total
166
Fase do dia
Amanhecer
4
Anoitecer
7
Plena noite
54
Pleno dia
101
Total
166
Uso do solo
Rural
33
Urbano
133
Total
166
Tipo de pista
Dupla
40
Múltipla
49
Simples
77
Total
166
Traçado da via
Cruzamento
8
Curva
19
Reta
139
Total
166
Condição meteorológica
Céu claro / sol
124
Chuva / vento
13
Nevoeiro / neblina
25
/ nublado
Total
162
Colisão frontal
Sim
6
Não
160
Total
166

54,8%

52

36,9%

173

53,7%

100

50,8%

45,2%

89

63,1%

149

46,3%

97

49,2%

100,0%

141

100,0%

322

100,0%

197

100,0%

2,4%
4,2%
32,5%
60,8%
100,0%

4
11
58
68
141

2,8%
7,8%
41,1%
48,2%
100,0%

7
27
97
191
322

2,2%
8,4%
30,1%
59,3%
100,0%

10
13
87
87
197

5,1%
6,6%
44,2%
44,2%
100,0%

19,9%
80,1%
100,0%

60
81
141

42,6%
57,4%
100,0%

90
232
322

28,0%
72,0%
100,0%

83
114
197

42,1%
57,9%
100,0%

24,1%
29,5%
46,4%
100,0%

18
25
98
141

12,8%
17,7%
69,5%
100,0%

107
47
168
322

33,2%
14,6%
52,2%
100,0%

31
19
147
197

15,7%
9,6%
74,6%
100,0%

4,8%
11,4%
83,7%
100,0%

7
15
119
141

5,0%
10,6%
84,4%
100,0%

15
39
268
322

4,7%
12,1%
83,2%
100,0%

7
16
174
197

3,6%
8,1%
88,3%
100,0%

76,5%
8,0%

113
3

86,3%
2,3%

259
13

80,9%
4,1%

154
12

79,4%
6,2%

15,4%

15

11,5%

48

15,0%

28

14,4%

100,0%

131

100,0%

320

100,0%

194

100,0%

3,6%
96,4%
100,0%

17
124
141

12,1%
87,9%
100,0%

7
315
322

2,2%
97,8%
100,0%

37
160
197

18,8%
81,2%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
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Em relação às condições viárias/ambientais dos acidentes de trânsito
ocorridos na BR 230, para os condutores de automóvel, verificou-se que as
seguintes categorias apresentaram as maiores proporções de lesionados
gravemente e falecidos para ambos os períodos: o período de sexta-feira a
domingo (54,8% - 2007 e 65,2% - 2016), o uso do solo rural (60,3% - 2007 e
65,2% - 2016), o tipo de pista simples (71,2% - 2007 e 54,3% - 2016), o traçado
da via reto (68,5% - 2007 e 73,9% - 2016) e a condição climática de céu claro/sol
(80,6% - 2007 e 73,9% - 2016). Além disso, os maiores aumentos de vítimas
graves/fatais no período analisado foram observados para as ocorrências em
cruzamentos e na condição de chuva/vento (50%). Em contrapartida, as maiores
reduções ocorreram para os acidentes durante o amanhecer (75%) e na condição
meteorológica de nevoeiro/neblina/nublado (62,5%) A fase do dia de plena noite
apresentou a maior proporção de condutores feridos graves/falecidos em 2007
(42,5%), enquanto no ano de 2016 foi a fase de pleno dia que apresentou a maior
proporção dessas vítimas (47,8%). Observou-se também crescimento da
participação relativa de falecidos e feridos graves em acidentes do tipo colisão
frontal entre 2007 e 2016 (TAB. 14).
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Tabela 14 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de automóvel
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e características
viárias/ambientais, BR 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Fatores

Automóvel
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%

Período da semana
Segunda a quinta79
feira
Sexta-feira a
90
domingo
Total
169
Fase do dia
Amanhecer
12
Anoitecer
10
Plena noite
64
Pleno dia
83
Total
169
Uso do solo
Rural
92
Urbano
77
Total
169
Tipo de pista
Dupla
89
Múltipla
0
Simples
80
Total
169
Traçado da via
Cruzamento
1
Curva
43
Reta
125
Total
169
Condição meteorológica
Céu claro / sol
115
Chuva / vento
27
Nevoeiro / neblina
25
/ nublado
Total
167
Colisão frontal
Sim
11
Não
158
Total
169

46,7%

33

45,2%

76

53,9%

16

34,8%

53,3%

40

54,8%

65

46,1%

30

65,2%

100,0%

73

100,0%

141

100,0%

46

100,0%

7,1%
5,9%
37,9%
49,1%
100,0%

4
9
31
29
73

5,5%
12,3%
42,5%
39,7%
100,0%

11
6
41
83
141

7,8%
4,3%
29,1%
58,9%
100,0%

1
4
19
22
46

2,2%
8,7%
41,3%
47,8%
100,0%

54,4%
45,6%
100,0%

44
29
73

60,3%
39,7%
100,0%

79
62
141

56,0%
44,0%
100,0%

30
16
46

65,2%
34,8%
100,0%

52,7%
0,0%
47,3%
100,0%

21
0
52
73

28,8%
0,0%
71,2%
100,0%

84
6
51
141

59,6%
4,3%
36,2%
100,0%

20
1
25
46

43,5%
2,2%
54,3%
100,0%

0,6%
25,4%
74,0%
100,0%

2
21
50
73

2,7%
28,8%
68,5%
100,0%

2
34
105
141

1,4%
24,1%
74,5%
100,0%

3
9
34
46

6,5%
19,6%
73,9%
100,0%

68,9%
16,2%

58
6

80,6%
8,3%

100
24

71,4%
17,1%

34
9

73,9%
19,6%

15,0%

8

11,1%

16

11,4%

3

6,5%

100,0%

72

100,0%

140

100,0%

46

100,0%

6,5%
93,5%
100,0%

13
60
73

17,8%
82,2%
100,0%

8
133
141

5,7%
94,3%
100,0%

10
36
46

21,7%
78,3%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
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Para os condutores de motocicleta feridos graves/falecidos na BR 230
também foram verificadas as maiores participações relativas das seguintes
condições tanto para 2007 como para 2016: o período de sexta-feira a domingo
(62,1% - 2007 e 52,2% - 2016), o uso do solo urbano (61,4% - 2007 e 63,3% 2016), o tipo de pista simples (64,4% - 2007 e 51,7% - 2016), o traçado da via
reto (84,8% - 2007 e 82,8% - 2016) e a condição climática de céu claro/ sol
(85,5% - 2007 e 84,5% - 2016). Os maiores aumentos no número de vítimas
graves/fatais foram observados para os acidentes ocorridos em cruzamentos
(250%) e no tipo de pista dupla (107,3%). Por outro lado, verificou-se a maior
redução de vítimas graves/fatais para as ocorrências em pistas múltiplas (66,7%).
Em relação à fase do dia, verificou-se que a plena noite apresentou a maior
proporção de feridos graves/falecidos motociclistas em 2007 (49,2%), sendo que,
em 2016, foi a fase de pleno dia que apresentou a maior participação relativa
dessas vítimas (41,1%). Além disso, houve decréscimo na participação relativa
dos feridos graves/falecidos envolvidos em colisões frontais de 2007 para 2016
(15,2% - 2007 e 12,2% - 2016), fato que pode sinalizar um comportamento mais
prudente por parte desses condutores (TAB. 15). Verificou-se, portanto, que a
participação das características viárias/ambientais nas ocorrências de acidentes
de trânsito também são relevantes, não se restringindo apenas às características
comportamentais dos condutores, o que corrobora com a hipótese (2) do estudo.

131
Tabela 15 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de motocicleta
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e características
viárias/ambientais, BR 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Fatores

Motocicleta
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%

Período da semana
Segunda a quinta96
feira
Sexta-feira a
112
domingo
Total
208
Fase do dia
Amanhecer
6
Anoitecer
12
Plena noite
87
Pleno dia
103
Total
208
Uso do solo
Rural
41
Urbano
167
Total
208
Tipo de pista
Dupla
135
Múltipla
2
Simples
71
Total
208
Traçado da via
Cruzamento
4
Curva
33
Reta
171
Total
208
Condição meteorológica
Céu claro / sol
167
Chuva / vento
8
Nevoeiro / neblina
29
/ nublado
Total
204
Colisão frontal
Sim
7
Não
201
Total
208

46,2%

50

37,9%

142

54,2%

86

47,8%

53,8%

82

62,1%

120

45,8%

94

52,2%

100,0%

132

100,0%

262

100,0%

180

100,0%

2,9%
5,8%
41,8%
49,5%
100,0%

6
14
65
47
132

4,5%
10,6%
49,2%
35,6%
100,0%

6
24
63
169
262

2,3%
9,2%
24,0%
64,5%
100,0%

8
9
74
89
180

4,4%
5,0%
41,1%
49,4%
100,0%

19,7%
80,3%
100,0%

51
81
132

38,6%
61,4%
100,0%

52
210
262

19,8%
80,2%
100,0%

66
114
180

36,7%
63,3%
100,0%

64,9%
1,0%
34,1%
100,0%

41
6
85
132

31,1%
4,5%
64,4%
100,0%

164
9
89
262

62,6%
3,4%
34,0%
100,0%

85
2
93
180

47,2%
1,1%
51,7%
100,0%

1,9%
15,9%
82,2%
100,0%

2
18
112
132

1,5%
13,6%
84,8%
100,0%

7
42
213
262

2,7%
16,0%
81,3%
100,0%

7
24
149
180

3,9%
13,3%
82,8%
100,0%

81,9%
3,9%

106
5

85,5%
4,0%

217
8

83,8%
3,1%

147
10

84,5%
5,7%

14,2%

13

10,5%

34

13,1%

17

9,8%

100,0%

124

100,0%

259

100,0%

174

100,0%

3,4%
96,6%
100,0%

20
112
132

15,2%
84,8%
100,0%

4
258
262

1,5%
98,5%
100,0%

22
158
180

12,2%
87,8%
100,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Em relação à característica dos veículos, observou-se que a maior parcela
dos condutores de automóvel e motocicleta feridos graves/falecidos dirigiam
veículos com até 10 anos de fabricação no momento do acidente, fato constatado
em ambos os períodos analisados e nas três rodovias (TAB. 16).
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Tabela 16 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores vítimas de
acidentes de trânsito, segundo estado físico, tipo de veículo e ano de
fabricação do veículo, BR 101, 116 e 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
BR 101
Automóvel
2007
2016
Fatores
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
332
72,5%
195
66,8%
353
76,9%
110
60,4%
Mais de 10 anos
126
27,5%
97
33,2%
106
23,1%
72
39,6%
Total
458 100,0% 292 100,0% 459 100,0% 182 100,0%
Motocicleta
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Fatores
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
455
97,4%
Mais de 10 anos
12
2,6%
Total
467 100,0%

Fatores

N

%

N

%

N

%

297
96,4%
502
85,2%
288
87,5%
11
3,6%
87
14,8%
41
12,5%
308 100,0% 589 100,0% 329 100,0%
BR 116
Automóvel
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito

N
%
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
116
75,8%
Mais de 10 anos
37
24,2%
Total
153 100,0%

N
50
30
80

%

N

62,5%
123
37,5%
64
100,0% 187
Motocicleta

%

N

%

65,8%
34,2%
100,0%

45
35
80

56,3%
43,8%
100,0%

2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
156
97,5%
124
91,9%
270
86,0%
148
78,7%
Mais de 10 anos
4
2,5%
11
8,1%
44
14,0%
40
21,3%
Total
160 100,0% 135 100,0% 314 100,0% 188 100,0%
BR 230
Automóvel
2007
2016
Fatores
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
129
76,8%
57
78,1%
109
78,4%
34
73,9%
Mais de 10 anos
39
23,2%
16
21,9%
30
21,6%
12
26,1%
Total
168 100,0%
73
100,0% 139 100,0%
46
100,0%
Motocicleta
2007
2016
Fatores
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
198
96,1%
113
90,4%
217
88,2%
135
81,3%
Mais de 10 anos
8
3,9%
12
9,6%
29
11,8%
31
18,7%
Total
206 100,0% 125 100,0% 246 100,0% 166 100,0%
Fatores

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
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Essa constatação de veículos mais novos nas ocorrências de acidentes de
trânsito provavelmente ocorreu pelo fato de que, no período 2000-2012, o Brasil
sofreu uma relevante injeção de recursos investidos na indústria automobilística,
bem como a implantação de impostos menores para a estimulação da produção e
venda de veículos. Nesse sentido, Barros & Pedro (2014) destacam o expressivo
crescimento no volume de licenciamentos de veículos que ocorreu no Brasil a
partir de 2002. Entre as políticas que motivou a aquisição de novos veículos
destaca-se a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), instituída em 2008 e que foi válida até o final do ano de 2013 (WILBERT et
al., 2014; VERÍSSIMO; ARAÚJO, 2015). Acrescenta-se a isso o baixo custo dos
veículos tipo motocicleta, cuja característica atua como facilitadora para a sua
aquisição (VASCONCELLOS et al., 2008).
Considerando as causas presumíveis do acidente de trânsito para os
condutores de automóvel, de acordo com a tríade epidemiológica, verificou-se
que houve uma redução de 42% no número de feridos graves/falecidos nas
ocorrências relacionadas aos aspectos do comportamento do condutor entre 2007
e 2016 na BR 101 (desobediência à sinalização, dormindo, falta de atenção,
ingestão de álcool, não guardar distância de segurança, ultrapassagem indevida e
velocidade incompatível), assim como das causas relacionadas ao veículo
(defeito mecânico em veículo), cuja redução foi de 57,1% (TAB. 17).
Por outro lado, na BR 116, observou-se aumento de condutores de
automóvel

vítimas

graves/fatais

em

ocorrências

cujas

causas

estavam

relacionadas ao comportamento desses utentes (30,8%), indicando que, mesmo
com o aumento das fiscalizações da PRF nas rodovias, bem como a aplicação de
leis mais rígidas, as condutas de risco ainda são persistentes por parte desses
usuários. Assim como na BR 101, verificou-se redução das vítimas graves/fatais
nos acidentes relacionados à causa comportamental na rodovia BR 230 (20%)
(TAB. 17).
Dessa forma, a hipótese (1) confirma-se para as BR 101 e 230, entre os
condutores de automóvel, tendo em vista a diminuição dos condutores feridos
gravemente

e

falecidos

em

ocorrências

relacionadas

às

características

comportamentais e veiculares. Os resultados também corroboram com a hipótese

134
(2), evidenciando que as causas dos acidentes não estão relacionadas apenas ao
comportamento do condutor, mas também às condições da via, do ambiente e
dos veículos.
Tabela 17 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de automóvel
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e causa presumível
do acidente, BR 101, 116 e 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Rodovia

Causa
presumível do
acidente

Aspetos
relacionados ao
comportamento
Aspectos
relacionados à via/
BR 101 ambiente
Aspectos
relacionados ao
veículo
Outros
Total
Aspetos
relacionados ao
comportamento
Aspectos
relacionados à via/
BR 116 ambiente
Aspectos
relacionados ao
veículo
Outros
Total
Aspetos
relacionados ao
comportamento
Aspectos
relacionados à via/
BR 230 ambiente
Aspectos
relacionados ao
veículo
Outros
Total

Automóvel
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%

Variação percentual
(lesão grave/ óbito)

254

54,2%

162

54,5%

234

50,6%

94

51,6%

-42,0%

25

5,3%

7

2,4%

34

7,4%

7

3,8%

0,0%

14

3,0%

7

2,4%

11

2,4%

3

1,6%

-57,1%

176
469

37,5%
100,0%

121
297

40,7%
100,0%

183
462

39,6%
100,0%

78
182

42,9%
100,0%

-35,5%
-38,7%

79

49,7%

39

48,1%

130

69,1%

51

63,8%

30,8%

5

3,1%

5

6,2%

14

7,4%

6

7,5%

20,0%

4

2,5%

1

1,2%

9

4,8%

1

1,3%

0,0%

71
159

44,7%
100,0%

36
81

44,4%
100,0%

35
188

18,6%
100,0%

22
80

27,5%
100,0%

-38,9%
-1,2%

96

56,8%

45

61,6%

102

72,3%

36

78,3%

-20,0%

13

7,7%

4

5,5%

12

8,5%

5

10,9%

25,0%

5

3,0%

2

2,7%

9

6,4%

2

4,3%

0,0%

55
169

32,5%
100,0%

22
73

30,1%
100,0%

18
141

12,8%
100,0%

3
46

6,5%
100,0%

-86,4%
-37,0%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

No que se refere aos condutores de motocicleta, verificou-se aumento do
número de vítimas lesionadas gravemente/falecidas nas ocorrências cujas causas
estavam relacionadas ao comportamento desses utentes para as três rodovias
analisadas, sendo o maior crescimento relativo na BR 230 (111,8%) e BR 116
(61%) (TAB. 18). O crescimento desordenado na utilização desse tipo de veículo,
tanto nas zonas urbanas como nas rurais, em consonância à falta de experiência
dos condutores, sobretudo entre os adultos jovens, e o desrespeito às normas de
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trânsito por parte desses, podem ter contribuído para esse aumento no período
em estudo.
Tabela 18 – Distribuição absoluta e relativa dos condutores de motocicleta
vítimas de acidentes de trânsito, segundo estado físico e causa presumível
do acidente, BR 101, 116 e 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.
Rodovia

Causa
presumível do
acidente

Aspetos
relacionados ao
comportamento
Aspectos
relacionados à via/
BR 101 ambiente
Aspectos
relacionados ao
veículo
Outros
Total
Aspetos
relacionados ao
comportamento
Aspectos
relacionados à via/
BR 116 ambiente
Aspectos
relacionados ao
veículo
Outros
Total
Aspetos
relacionados ao
comportamento
Aspectos
relacionados à via/
BR 230 ambiente
Aspectos
relacionados ao
veículo
Outros
Total

Motocicleta
2007
2016
Lesão grave/
Lesão grave/
Lesão leve
Lesão leve
óbito
óbito
N
%
N
%
N
%
N
%

Variação percentual
(lesão grave/ óbito)

283

58,8%

179

56,6%

404

66,8%

207

59,8%

15,6%

28

5,8%

23

7,3%

43

7,1%

23

6,6%

0,0%

6

1,2%

6

1,9%

17

2,8%

5

1,4%

-16,7%

164
481

34,1%
100,0%

108
316

34,2%
100,0%

141
605

23,3%
100,0%

111
346

32,1%
100,0%

2,8%
9,5%

101

60,8%

77

54,6%

211

65,5%

124

62,9%

61,0%

9

5,4%

5

3,5%

18

5,6%

9

4,6%

80,0%

3

1,8%

1

0,7%

21

6,5%

6

3,0%

500,0%

53
166

31,9%
100,0%

58
141

41,1%
100,0%

72
322

22,4%
100,0%

58
197

29,4%
100,0%

0,0%
39,7%

121

58,2%

68

51,5%

205

78,2%

144

80,0%

111,8%

16

7,7%

16

12,1%

20

7,6%

11

6,1%

-31,3%

4

1,9%

1

0,8%

16

6,1%

3

1,7%

200,0%

67
208

32,2%
100,0%

47
132

35,6%
100,0%

21
262

8,0%
100,0%

22
180

12,2%
100,0%

-53,2%
36,4%

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Verificou-se, portanto, que a hipótese (1) não foi confirmada, em parte,
para os condutores motociclistas, uma vez que não houve diminuição no número
de vítimas graves/fatais nas ocorrências relacionadas ao comportamento
inadequado do condutor nas três rodovias analisadas. Contudo, ela confirma-se
no âmbito viário/ambiental para as ocorrências na BR 230, onde observou-se uma
redução de 31,3% no número de motociclistas lesionados gravemente e falecidos.
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6.2 Análise univariada

Para os condutores de automóvel da rodovia BR 101, no ano de 2007, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: grupo etário, uso do solo, tipo de pista, ano de fabricação do
veículo, colisão frontal e causa presumível do acidente (TAB. 19). Cabe ressaltar
que, apesar da variável „sexo‟ não ter alcançado significância estatística no
modelo simples para algumas rodovias, o que possivelmente ocorreu pela
predominância de condutores do sexo masculino, decidiu-se incluí-la em todos os
modelos múltiplos, uma vez que caracteriza-se como uma variável relevante nos
estudos sobre acidentes de trânsito.
Dessa

forma,

observou-se

que

houve

associação

positiva

e

estatisticamente significativa para óbito/lesão grave por acidente de trânsito nos
grupos etários de 30 a 39 anos (RP = 1,23; p = 0,065) e 50 anos ou mais (RP =
1,27; p = 0,071). Por outro lado, o uso do solo urbano apresentou-se
negativamente associado (RP = 0,75; p = 0,007) em comparação ao uso do solo
rural (TAB. 19). Vale ressaltar que a associação é considerada positiva quando a
RP é maior que 1, evidenciando o fator como potencializador para a ocorrência do
desfecho. Por outro lado, a associação é negativa quando a RP é inferior a 1,
situação onde o fator atua para a diminuição das chances de ocorrência do
desfecho (ANGELO, 2011).
Em relação ao tipo de pista, observou-se que a pista simples apresentou
prevalência maior e estatisticamente significativa em comparação à pista com
faixas múltiplas (RP = 2,36; p = 0,012). A pista com faixa dupla também
apresentou associação positiva, porém, não alcançou significância estatística (p =
0,584). O tipo de acidente colisão frontal apresentou associação positiva e
estatisticamente significativa quando comparado aos outros tipos de acidentes
(RP = 2,07; p < 0,001). De modo inverso, veículos com até 10 anos de fabricação
apresentaram

associação

negativa

e

estatisticamente

significativa

em

comparação aos veículos com mais de 10 anos (RP = 0,85; p = 0,089).
Considerando a causa presumível do acidente, apenas os aspectos relacionados
à via/ambiente associou-se de forma estatisticamente significativa, onde
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apresentou prevalência menor em comparação aos aspectos relacionados ao
comportamento do condutor (RP = 0,56; p = 0,089) (TAB. 19).
Para os condutores de automóvel da rodovia BR 101, no ano de 2016, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: sexo, período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista,
condição meteorológica, colisão frontal, ano de fabricação do veículo e causa
presumível do acidente (TAB. 19).
Houve associação positiva e estatisticamente significativa para indivíduos
do sexo masculino (RP = 1,68; p = 0,023) em comparação ao sexo feminino.
Considerando as variáveis viárias/ambientais, observou-se associação positiva e
estatisticamente significativa para o período de sexta-feira a domingo (RP = 1,18;
p = 0,184), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,56; p = 0,086) e „plena noite‟ (RP
= 1,72; p < 0,001), o tipo de pista simples (RP = 1,77; p = 0,124) e colisão frontal
(RP = 2,36; p < 0,001) (TAB. 19).
Por outro lado, a associação negativa e estatisticamente significativa foi
verificada para o uso do solo urbano (RP = 0,71; p = 0,028), para a condição
meteorológica „chuva/vento‟ (RP = 0,75; p = 0,122) quando comparada à condição
de céu claro/sol, para veículos com até 10 anos de fabricação (RP = 0,59; p <
0.001) e para as causas presumíveis relacionadas à via ou ambiente (RP = 0,59;
p = 0,144) (TAB. 19).
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Tabela 19 – Razões de Prevalência (RP) da análise univariada de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 101 – Região
Nordeste, 2007 e 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Para os condutores de motocicleta da BR 101, no ano de 2007, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: sexo, período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista,
traçado da via, condição meteorológica e colisão frontal (TAB. 20).
Em relação às variáveis demográficas, verificou-se que o sexo masculino
apresentou associação positiva e estatisticamente significativa (RP = 1,58; p =
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0,239). Nenhum dos grupos etários alcançou o ponto de corte nessa fase da
modelagem. Considerando as variáveis viárias/ambientais, o período de sextafeira a domingo também apresentou associação positiva e estatisticamente
significativa (RP = 1,23; p = 0,016), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,84; p <
0,001) e „plena noite‟ (RP = 1,32; p = 0,002), o tipo de pista simples (RP = 1,48; p
= 0,012), o traçado da via curvo (RP = 1,23; p = 0,062), a condição meteorológica
„nevoeiro/ neblina/ nublado‟ (RP = 1,17; p = 0,156) e o tipo de acidente colisão
frontal (RP = 2,15; p < 0,001) (TAB. 20).
O uso do solo urbano apresentou-se como fator negativamente associado
ao óbito/lesão grave por acidente de trânsito, em comparação ao uso do solo rural
(RP = 0,58; p < 0,001). Também apresentaram associação negativa e
estatisticamente significativa o tipo de pista dupla em comparação à pista múltipla
(RP = 0,78; p = 0,182) e o traçado da via do tipo cruzamento (RP = 0,73; p =
0,098) quando comparado ao traçado reto (TAB. 20).
Para os condutores de motocicleta da rodovia BR 101, no ano de 2016, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo de pista,
traçado da via, colisão frontal e causa presumível do acidente (TAB. 20).
Houve associação positiva e estatisticamente significativa entre óbito/ lesão
grave por acidente de trânsito e o período da semana de sexta-feira a domingo
(RP = 1,33; p = 0,001), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,64; p = 0,008),
„anoitecer‟ (RP = 1,25; p = 0,174) e „plena noite‟ (RP = 1,38; p < 0,001), o tipo de
pista simples (RP = 1,48; p = 0,009), o traçado da via curvo (RP = 1,25; p =
0,039), colisão frontal (RP = 2,16; p < 0,001) e causa presumível do acidente
„outros‟ (RP = 1,30; p = 0,004). De modo inverso, o uso do solo urbano (RP =
0,62; p < 0,001) e o traçado da via do tipo cruzamento (RP = 0,71; p = 0,151)
apresentaram associação negativa e estatisticamente significativa ao óbito/ lesão
grave por acidente de trânsito (TAB. 20).
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Tabela 20 – Razões de Prevalência (RP) da análise univariada de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 101 – Região
Nordeste, 2007 e 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Para os condutores de automóvel da rodovia BR 116, no ano de 2007, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: fase do dia, uso do solo, traçado da via, ano de fabricação do
veículo, colisão frontal e causa presumível do acidente (TAB. 21).

141
Para a fase do dia, observou-se que apenas a plena noite apresentou-se
associado positivamente e estatisticamente significativo ao óbito/lesão grave por
acidente de trânsito (RP = 1,24; p = 0,233). Também houve associação positiva e
estatisticamente significativa para o traçado da via curvo (RP = 1,30; p = 0,201), a
colisão frontal (RP = 2,07; p < 0,001) e as causas presumíveis relacionadas à via/
ambiente (RP = 1,51; p = 0,226). Mostraram associação negativa e
estatisticamente significativa o uso do solo urbano (RP = 0,67; p = 0,074) e
veículos com até 10 anos de fabricação (RP = 0,67; p = 0,027) (TAB. 21).
Para os condutores de automóvel da rodovia BR 116, no ano de 2016, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: grupos etários, período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo
de pista, traçado da via, colisão frontal, ano de fabricação do veículo e causa
presumível do acidente (TAB. 21).
Das variáveis demográficas, apenas o grupo etário de 50 anos ou mais
apresentou associação positiva e estatisticamente significativa (RP = 1,44; p =
0,193). Na dimensão viária/ambiental, também apresentaram associação positiva
e estatisticamente significativa o período da semana de sexta-feira a domingo (RP
= 1,29; p = 0,183), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,86; p = 0,061), „anoitecer‟
(RP = 1,55; p = 0,246) e „plena noite‟ (RP = 1,42; p = 0,082), o tipo de pista
simples (RP = 3,63; p = 0,178), o traçado da via curvo (RP = 1,31; p = 0,200) e o
tipo de acidente colisão frontal (RP = 2,64; p < 0,001). Considerando a causa
presumível do acidente, apenas a categoria „outros‟ apresentou associação
positiva e estatisticamente significativa (RP = 1,37; p = 0,124). Em contrapartida,
o uso do solo urbano mostrou-se negativamente associado ao óbito/ lesão grave
por acidente de trânsito em comparação ao uso do solo rural (RP = 0,70; p =
0,100). Também apresentou associação negativa e estatisticamente significativa
os veículos fabricados dentro de 10 anos (RP = 0,76; p = 0,136) quando
comparados com os veículos com mais de 10 anos de fabricação (TAB. 21).
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Tabela 21 – Razões de Prevalência (RP) da análise univariada de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 116 – Região
Nordeste, 2007 e 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Para os condutores de motocicleta da rodovia BR 116, no ano de 2007, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: grupos etários, período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo
de pista, condição meteorológica, ano de fabricação de veículo, colisão frontal e
causa presumível do acidente (TAB. 22).
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Houve associação positiva e estatisticamente significativa entre o grupo
etário de 30 a 39 anos (RP = 1,21; p = 0,165) quando comparado ao grupo de 18
a 29 anos. Além disso, também houve associação positiva entre o óbito/lesão
grave por acidente de trânsito e o período da semana de sexta-feira a domingo
(RP = 1,49; p = 0,002), as fases do dia „anoitecer‟ (RP = 1,52; p = 0,046) e „plena
noite‟ (RP = 1,29; p = 0,053), pista do tipo simples (RP = 1,65; p = 0,004), colisão
frontal (RP = 1,69; p < 0,001) e a categoria „outros‟ das causas presumíveis do
acidente (RP = 1,21; p = 0,130) (TAB. 22).
Verificou-se que o uso do solo urbano apresentou associação negativa com
o óbito/lesão grave por acidente de trânsito em comparação ao uso do solo rural
(RP = 0,59; p < 0,001). Além disso, a condição meteorológica de chuva/ vento
também mostrou-se associada negativamente ao óbito/ lesão grave por acidente
de trânsito quando comparada com a condição de céu claro/ sol (RP = 0,39; p =
0,075). Os veículos fabricados em até 10 anos também mostrou associação
negativa e estatisticamente significativa (RP = 0,60; p = 0,002) (TAB. 22).
Para os condutores de motocicleta da rodovia BR 116, no ano de 2016, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: sexo, grupos etários, fase do dia, uso do solo, tipo de pista,
traçado da via, condição meteorológica, ano de fabricação do veículo, colisão
frontal e causa presumível do acidente (TAB. 22).
Em relação às variáveis demográficas, observou-se que os grupos etários
de 40 a 49 anos (RP = 1,30; p = 0,064) e 50 anos ou mais (RP = 1,42; p = 0,035),
e o sexo masculino (RP = 1,55; p = 0,188) apresentaram associação positiva e
estatisticamente significativa com o óbito/lesão grave por acidente de trânsito.
Considerando as variáveis viárias/ambientais, observou-se que a fase do dia
„amanhecer‟ (RP = 1,88; p = 0,004) e „plena noite‟ (RP = 1,51; p < 0,001), a pista
do tipo simples (RP = 1,62; p = 0,017), a condição meteorológica chuva/ vento
(RP = 1,29; p = 0,246), a colisão frontal (RP = 2,50; p < 0,001) e a categoria
„outros‟ da variável causa presumível do acidente (RP = 1,20; p = 0,122) também
apresentaram

prevalências

maiores

e

estatisticamente

significativas

comparação às suas respectivas categorias de referência (TAB. 22).

em
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De outra forma, verificou-se associação negativa e estatisticamente
significativa entre o óbito/ lesão grave por acidente de trânsito e o uso do solo
urbano (RP = 0,69; p < 0,001), quando comparado ao uso do solo rural, o traçado
da via curvo (RP = 0,74; p = 0,166) em comparação ao traçado reto, veículos
fabricados dentro de 10 anos (RP = 0,74; p = 0,024) em comparação aos com
mais de 10 anos, e a causa presumível relacionada ao veículo (RP = 0,60; p =
0,164) quando comparada aos aspectos relacionados ao comportamento do
condutor (TAB. 22).
Tabela 22 – Razões de Prevalência (RP) da análise univariada de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/ lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 116 – Região
Nordeste, 2007 e 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
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Para os condutores de automóvel da rodovia BR 230, no ano de 2007, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: sexo, fase do dia, tipo de pista, traçado da via, condição
meteorológica e colisão frontal (TAB. 23).
Os indivíduos do sexo masculino apresentaram maior prevalência para o
óbito/lesão grave por acidente de trânsito em comparação aos indivíduos do sexo
feminino (RP = 1,78; p = 0,106). Também mostraram-se como fatores
positivamente e significativamente associados ao óbito/ lesão grave por acidente
de trânsito a fase do dia „anoitecer‟ (RP = 1,83; p = 0,037), o tipo de pista simples
(RP = 2,06; p = 0,001), o traçado da via do tipo cruzamento (RP = 2,33; p = 0,046)
e o tipo de acidente colisão frontal (RP = 2,06; p = 0,007). De modo inverso, o uso
do solo urbano (RP = 0,31; p < 0,001), em comparação ao uso do solo rural, e a
condição meteorológica „chuva/vento‟ (RP = 0,54; p = 0,111), quando comparada
à condição céu claro/sol, apresentaram associação negativa e estatisticamente
significativa para o óbito/lesão grave por acidente de trânsito (TAB. 23).
Para os condutores de automóvel da rodovia BR 230, no ano de 2016, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: sexo, período da semana, fase do dia, traçado da via e colisão
frontal (TAB. 23).
Para o ano de 2016, o sexo masculino continuou como fator positivamente
associado ao óbito/lesão grave por acidente de trânsito (RP = 3,53; p = 0,026).
Também

apresentou-se

como

fatores

associados

positivamente

e

estatisticamente significativos o período da semana de sexta-feira a domingo (RP
= 1,82; p = 0,028), as fases do dia „anoitecer‟ (RP = 1,91; p = 0,133) e „plena
noite‟ (RP = 1,51; p = 0,123), o traçado da via do tipo cruzamento (RP = 2,45; p =
0,023) e o tipo de acidente colisão frontal (RP = 2,50; p = 0,004). Não verificou-se
nenhum fator associado negativamente ao óbito/lesão grave por acidente de
trânsito (TAB. 23).
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Tabela 23 – Razões de Prevalência (RP) da análise univariada de fatores
selecionados para o óbito/ lesão grave por acidente de trânsito entre
condutores de automóvel, BR 230 – Região Nordeste, 2007 e 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.

Para os condutores de motocicleta da rodovia BR 230, no ano de 2007, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: grupos etários, período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo
de pista, ano de fabricação do veículo, colisão frontal e causa presumível do
acidente (TAB. 24).
Houve associação positiva e estatisticamente significativa entre o óbito/
lesão grave por acidente de trânsito e o grupo etário de 50 anos ou mais (RP =
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1,49; p = 0,108), o período da semana de sexta-feira a domingo (RP = 1,23; p =
138), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,59; p = 0,135), „anoitecer‟ (RP = 1,72; p
= 0,013) e „plena noite‟ (RP = 1,36; p = 0,042), colisão frontal (RP = 2,07; p <
0,001), e as causas presumíveis do acidente relacionadas à via/ ambiente (RP =
1,39; p = 0,103) e outras (RP = 1,14; p = 0,148) (TAB. 24).
Por outro lado, houve associação negativa e estatisticamente significativa
entre o óbito/lesão grave por acidente de trânsito e o uso do solo urbano (RP =
0,59; p < 0,001), os tipos de pistas „dupla‟ (RP = 0,31; p < 0,001) e „simples‟ (RP =
0,72; p < 0,141), em comparação à pista múltipla, e veículos com menos de 10
anos de fabricação (RP = 0,61; p = 0,011) (TAB. 24).
Para os condutores de motocicleta da rodovia BR 230, no ano de 2016, as
seguintes variáveis alcançaram o ponto de corte de 0,25 e foram elegíveis para o
modelo múltiplo: grupos etários, período da semana, fase do dia, uso do solo, tipo
de pista, condição meteorológica, ano de fabricação do veículo, colisão frontal e
causa presumível do acidente (TAB. 24).
Na dimensão demográfica, apenas o grupo etário de 30 a 39 anos
apresentou associação positiva e estatisticamente significativa com o óbito/ lesão
grave por acidente de trânsito (RP = 1,17; p = 0,216). Na dimensão viária/
ambiental, apresentaram-se positivamente e estatisticamente associadas ao
óbito/ lesão grave por acidente de trânsito: o período de sexta-feira a domingo
(RP = 1,16; p = 0,185), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,65; p = 0,041) e
„plena noite‟ (RP = 1,56; p < 0,001), o tipo de pista simples (RP = 2,81; p = 0,108),
a condição meteorológica „chuva/ vento‟ (RP = 1,37; p = 0,147), a colisão frontal
(RP = 2,23; p < 0,001). A categoria „outras‟ das causas presumíveis dos acidentes
de trânsito também apresentou associação positiva (RP = 1,24; p = 0,184) (TAB.
24).
Apresentou associação negativa e estatisticamente significativa ao óbito/
lesão grave por acidente de trânsito o uso do solo urbano em comparação ao uso
do solo rural (RP = 0,63; p < 0,001), os veículos com data de fabricação dentro de
10 anos (RP = 0,74; p = 0,035) em comparação aos fabricados há mais de 10
anos, e as causas presumíveis do acidente relacionadas ao veículo (RP = 0,38; p
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= 0,071) em comparação às causas presumíveis relacionadas ao comportamento
do condutor (TAB. 24).
Tabela 24 – Razões de Prevalência (RP) da análise univariada de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/ lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 230 – Região
Nordeste, 2007 e 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
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6.3 Análise múltipla

A Tabela 25 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave. Iniciando pelos
resultados da BR 101, no ano de 2007, verifica-se pelo Modelo 1 que os grupos
etários 30 a 39 anos (RP = 1,24; p < 0,10) e 50 anos ou mais (RP = 1,29; p <
0,10) mostraram-se associados à variável dependente, e como fatores que
elevam as chances de ocorrência do pior desfecho: condutores falecidos ou
feridos gravemente. Porém, nos modelos subsequentes, esse fator perdeu
significância estatística (TAB. 25).
O Modelo 2 incluiu as variáveis relacionadas à via/ambiente. Nessa fase, o
tipo de pista simples (RP = 1,94; p < 0,10) e o acidente do tipo colisão frontal (RP
= 1,83; p < 0,05) mostraram-se associados ao desfecho mais grave. Com a
inclusão da variável „ano de fabricação do veículo‟, no Modelo 3, observou-se que
o tipo de pista simples e a colisão frontal permaneceram como fatores
estatisticamente significativos para o óbito/lesão grave por acidente de trânsito.
Além disso, nesse terceiro modelo verificou-se que veículos fabricados em até 10
anos mostrou-se associado de forma negativa ao desfecho mais grave, ou seja,
tal variável contribuiu para o decréscimo das chances de ocorrência de
óbito/lesão grave (RP = 0,81; p < 0,05). O Modelo 4 incluiu a variável relacionada
à causa presumível do acidente, a qual não apresentou significância estatística.
No entanto, o tipo de pista simples e a colisão frontal continuaram associados
positivamente, aumentando as chances de ocorrência do pior desfecho, e a
categoria „veículos fabricados em até 10 anos‟ permaneceu associada
negativamente ao desfecho mais grave (TAB. 25).
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Tabela 25 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 101 – Região
Nordeste, 2007.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

Modelo 1
IC 95%

RP

1
1,24* [1,009; 1,478]
0,88 [0,592; 1,170]
1,29* [1,033; 1,563]

1
1,12
0,84
1,21

1,11
1

0,93
1

RP

[0,767; 1,459]

Modelo 2
IC 95%

1
0,98

[0,901; 1,348]
[0,567; 1,109]
[0,953; 1,469]
[0,600; 1,252]

[0,751; 1,218]

RP

Modelo 3
IC 95%

1
1,15
0,85
1,22
0,86
1
1
0,94

[0,920; 1,373]
[0,576; 1,124]
[0,961; 1,481]
[0,534; 1,190]

[0,701; 1,174]

RP

Modelo 4
IC 95%

1
1,14
0,85
1,23
0,84
1
1
0,95

[0,915; 1,374]
[0,578; 1,127]
[0,967; 1,485]
[0,519; 1,777]

[0,713; 1,187]

1,22 [0,480; 1,958] 1,22 [0,478; 1,959] 1,23 [0,485; 1,970]
1
1
1
1,94* [1,235; 2,655] 1,91* [1,198; 2,622] 1,93* [1,211; 2,647]
1,83** [1,655; 2,013] 1,83** [1,652; 2,009] 1,81** [1,634; 1,992]
1
1
1
0,81** [0,616; 0,988] 0,81** [0,626; 0,996]
1
1
1
0,70
0,93
1,09
527,34
721
1,00

489, 55
717
1,00

475,73
702
1,00

[0,050; 1,349]
[0,272; 1,591]
[0,912; 1,277]
473,97
699
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

A Tabela 26 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para o desfecho de óbito ou lesão grave por acidente de trânsito entre
condutores de automóvel na rodovia BR 101, no ano de 2016. Para o primeiro
modelo, observou-se que o sexo masculino apresentou-se como fator associado à
ocorrência do óbito ou lesão grave (RP = 1,68; p < 0,05). Porém, nos modelos
subsequentes, a variável perdeu a significância estatística. Também verificou-se
que os grupos etários não apresentaram associação estatisticamente significativa
com a variável dependente em nenhum dos quatro modelos (TAB. 26).
Com a inclusão do bloco de variáveis referentes à dimensão viária/
ambiental, observou-se que a fase do dia em plena noite (RP = 1,49; p < 0,05) e a
colisão frontal (RP = 1,99; p < 0,05) mostraram-se como fatores potencializadores
da gravidade do desfecho, enquanto o uso do solo urbano apresentou-se como
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fator protetor à ocorrência do óbito ou ferimento grave entre condutores de
automóveis (RP = 0,72; p < 0,10). O Modelo 3 incluiu o ano de fabricação do
veículo, o qual mostrou que a categoria dos veículos mais novos esteve
associada de forma inversa ao desfecho mais desfavorável (RP = 0,71; p < 0,05).
No último modelo, com a inclusão da variável „causa presumível do desfecho‟,
foram potencializados os efeitos do acidente ocorrer em plena noite (RP = 1,52; p
< 0,05) e, de forma inversa, em área urbana (RP = 0,75; p 0,10), enquanto a
magnitude dos efeitos da colisão frontal (RP = 1,92; p < 0,05) e ano de fabricação
do veículo (RP = 0,71; p < 0,05), permaneceu praticamente a mesma (TAB. 26).
Tabela 26 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/ lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 101 – Região
Nordeste, 2016.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira a domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Condição meteorológica
Céu claro / sol
Chuva / vento
Nevoeiro / neblina / nublado
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1
1,10
0,95
1,25

RP

Modelo 2
IC 95%

[0,759; 1,443]
[0,574; 1,340]
[0,894; 1,602]

1
1,13
0,93
1,08

1,68** [1,230; 2,126]
1

1,27
1
1
1,06

[0,804; 1,459]
[0,562; 1,305]
[0,729; 1,431]
[0,824; 1,715]

[0,809; 1,306]

RP

Modelo 3
IC 95%

1
1,09
0,90
1,07
1,16
1
1
1,06

[0,755; 1,416]
[0,531; 1,276]
[0,712; 1,421]
[0,713; 1,611]

[0,809; 1,307]

RP

Modelo 4
IC 95%

1
1,06
0,87
1,04
1,18
1
1
1,15

[0,735; 1,381]
[0,469; 1,241]
[0,696; 1,394]
[0,733; 1,632]

[0,908; 1,396]

1,39 [0,851; 1,923] 1,35 [0,805; 1,898] 1,38 [0,843; 1,907]
0,79 [0,115; 1,467] 0,78 [0,110; 1,443] 0,78 [0,100; 1,457]
1,49** [1,227; 1,747] 1,44** [1,176; 1,700] 1,52** [1,263; 1,787]
1
1
1
1
0,72*
0,99
1
1,18
1
0,80
0,94

1
0,71*

1
[0,368; 1,055] 0,75*

[0,407; 1,085]

[0,278; 1,736]

[0,408; 1,833]

[0,430; 1,928]

1,01
1
1,16

[0,452; 1,156]
[0,634; 1,255]

1
0,84
0,95

[0,376; 1,075]
[0,237; 1,745]

[0,437; 1,886]

1,12
1
1,24

[0,488; 1,184]
[0,644; 1,266]

1
0,82
0,96

[0,528; 1,953]

[0,469; 1,165]
[0,657; 1,272]

1,99** [1,732; 2,259] 1,93** [1,671; 2,193] 1,92** [1,651; 2,182]
1
1
1
0,71** [0,462; 0,963] 0,71** [0,454; 0,957]
1
1
1
0,67
0,90
1,08
452, 84
638
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

399,36
611
1,00

393,38
607
1,00

[0,335; 1,303]
[0,345; 2,366]
[0,836; 1,395]
391,63
604
1,00
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De modo geral, verificou-se que o acidente do tipo colisão frontal mostrouse como fator para a elevação das chances de ocorrência do desfecho mais
grave, enquanto que automóveis com data de fabricação inferior a 10 anos
mostraram-se como fator protetor a esse desfecho para ambos os períodos
analisados na BR 101. Nesse caso, a hipótese (2) se confirma, uma vez que foi
constatada características exteriores ao indivíduo associadas à gravidade dos
acidentes de trânsito. A hipótese (1) confirma-se, em parte, pois verificou-se que a
magnitude do efeito da variável „ano de fabricação do veículo‟ diminuiu entre 2007
e 2016.
A Tabela 27 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos considerando os condutores de motocicleta na rodovia BR 101, no ano
de 2007. Cabe ressaltar que, para esse caso, foi construído apenas um modelo
múltiplo, visto que a variável „grupos etários‟ (referente ao Modelo 1), a variável
„ano de fabricação do veículo‟ (referente ao Modelo 3) e a „causa presumível do
acidente‟ (referente ao Modelo 4) não mostraram significância estatística durante
a análise univariada, o que impossibilitou a construção dos modelos em blocos.
Sendo assim, a variável „sexo‟ foi analisada juntamente com as variáveis
viárias/ambientais, a qual não apresentou significância estatística. Verificou-se
que a fase do dia „amanhecer‟ apresentou associação positiva e estatisticamente
significativa com o óbito/lesão grave por acidente de trânsito (RP = 1,84; p <
0,05). Além dessa, o tipo de acidente colisão frontal também mostrou-se
associada positivamente ao desfecho mais grave (RP = 1,60; p < 0,05). De forma
inversa, o uso do solo urbano mostrou-se como fator protetor para a ocorrência de
óbito/lesão grave, sendo a RP igual a 0,73 (p < 0,05) (TAB. 27). Foi verificado,
portanto, um perfil distinto desse grupo em comparação aos condutores de
automóvel, exceto pela colisão frontal, fator que associou-se ao desfecho mais
grave para ambos os tipo de condutores, ou seja, mais variáveis mostraram
associação com os motociclistas do que com os condutores de automóvel, o que
possivelmente ocorreu pela maior vulnerabilidade dos motociclistas à condições
adversas da via ou ambiente.
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Tabela 27 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 101 – Região
Nordeste, 2007.
Fatores selecionados
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira a domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Traçado da via
Cruzamento
Curva
Reta
Condição meteorológica
Céu claro / sol
Chuva / vento
Nevoeiro / neblina / nublado
Colisão frontal
Sim
Não
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1,58
1

[0,817; 2,346]

RP

Modelo 2
IC 95%

1,10
1
1
1,11

[0,324; 1,877]

[0,935; 1,290]

1,84** [1,459; 2,211]
0,94 [0,562; 1,330]
1,17 [0,980; 1,355]
1
1
0,73** [0,515; 0,938]
0,72
1
1,12

[0,362; 1,078]

0,78
1,13
1

[0,379; 1,191]
[0,889; 1,368]

1
0,96
1,05

-

[0,775; 1,456]

[0,654; 1,270]
[0,843; 1,264]

1,60** [1,397; 1,794]
1
494,57
724
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

A Tabela 28 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para o desfecho de óbito/lesão grave por acidente de trânsito entre
condutores de motocicleta na rodovia BR 101, no ano de 2016. Cabe ressaltar
que foram construídos apenas dois modelos, pois a variável grupos etários
(Modelo 1) e a variável „ano de fabricação do veículo‟ (Modelo 3) não alcançaram
significância estatística na análise univariada.
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Dessa forma, observou-se que o período da semana „sexta-feira a
domingo‟ (RP = 1,16; p < 0,10), as fases do dia „amanhecer‟ (RP = 1,45; p < 0,05)
e „plena noite‟ (RP = 1,28; p < 0,05), e a colisão frontal (RP = 1,70; p < 0,05)
apresentaram-se como fatores que elevam as chances da ocorrência do
óbito/lesão grave por acidente de trânsito. Por outro lado, o uso do solo urbano
apresentou-se como fator protetor ao desfecho mais desfavorável, em
comparação ao uso do solo rural (RP = 0,72; p < 0,05). Com a inclusão da
variável „causa presumível do acidente‟ (Modelo 2), observou-se que se
mantiveram estatisticamente associados. Além disso, verificou-se que a categoria
„outros‟ (causas do acidente indefinidas) da variável „causa presumível do
acidente‟ apresentou associação com o desfecho mais grave (RP = 1,21; p <
0,05) (TAB. 28).
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Tabela 28 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 101 – Região
Nordeste, 2016.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

A colisão frontal permaneceu como fator associado ao desfecho mais grave
em ambos os períodos para os motociclistas, contudo, sua magnitude aumentou
em 2016, o que refuta a hipótese (1). Também verificou-se que o „amanhecer‟ e o
uso do solo „urbano‟ permaneceram como fatores associados. Por outro lado,
foram características que se destacaram como fatores associados apenas no ano
de 2016 para os motociclistas: o período de sexta-feira a domingo e o período de
plena noite. Sendo assim, a hipótese (2) se confirma, mostrando que as
características viárias/ambientais e veiculares também atuam como fatores nas
ocorrências de acidentes de trânsito.
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A Tabela 29 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de automóvel na rodovia BR 116, no ano de 2007. O
Modelo 1, que incluiu a variável „sexo‟ e as variáveis da dimensão via/ambiente,
mostrou associação positiva entre a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão
grave e o traçado da via „cruzamento‟ (RP = 3,13; p < 0,10) e „curva‟ (RP = 1,49; p
< 0,05), bem como a „colisão frontal‟ (RP = 2,02; p < 0,05). No Modelo 2, esses
fatores se mantiveram estatisticamente associados, enquanto o fator associado
„ano de fabricação do veículo‟ não alcançou significância estatística (TAB. 29).
Tabela 29 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 116 – Região
Nordeste, 2007.

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

A Tabela 30 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de automóvel na rodovia BR 116, no ano de 2016.
Em todos os modelos não foi verificada associação entre o desfecho mais grave e
as variáveis demográficas. As categorias „amanhecer‟ (RP = 2,20; p < 0,05) e
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„plena noite‟ (RP = 1,46; p < 0,10) da variável „fase do dia‟ mostram-se como
fatores associados para a ocorrência do óbito/lesão grave no Modelo 2. Porém, a
categoria „plena noite‟ (RP = 1,24; p > 0,10) perdeu a significância estatística no
Modelo 4. Nesse modelo, a categoria „amanhecer‟ (RP = 1,83; p < 0,05) diminuiu
seu efeito sobre o desfecho, porém, não perdeu sua significância estatística (TAB.
30).
Ainda, verificou-se que o acidente do tipo colisão frontal apresentou
associação positiva, ou seja, mostrou-se como fator potencializador para a
ocorrência do desfecho mais grave no Modelo 2 (RP = 2,52; p < 0,05), manteve
seu efeito com a inclusão da variável „ano de fabricação do veículo‟, no Modelo 3,
e com a inclusão da variável „causa presumível do acidente‟, no modelo 4. Além
disso, a categoria „outros‟ da variável „causa presumível do acidente‟ também
apresentou associação positiva com o desfecho (RP = 1,50; p < 0,05) (TAB. 30).
Portanto, entre os condutores de automóvel na BR 116 observou-se que a
colisão frontal permaneceu como fator associado ao óbito ou lesão grave por
acidente de trânsito tanto no ano de 2007 como para 2016. Porém, características
distintas se destacaram nos dois períodos. Em 2007, os traçados viários de
„cruzamento‟ e „curva‟ apresentaram associação positiva com o desfecho mais
grave, o que não ocorreu em 2016. Contudo, nesse referido ano, as fases do dia
„amanhecer‟ e „plena noite‟ destacaram-se como fatores associados, o que não
ocorreu em 2007. Sendo assim, mais uma vez a hipótese (2) é confirmada,
evidenciando a importância da análise das condições viárias/ambientais no
contexto dos acidentes. No entanto, a hipótese (1) é refutada, tendo em vista que
a magnitude do efeito da colisão frontal sobre a ocorrência do óbito ou lesão
grave por acidente de trânsito aumenta entre 2007 e 2016.
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Tabela 30 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 116 – Região
Nordeste, 2016.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira a domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Traçado da via
Cruzamento
Curva
Reta
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1
1,27
1,22
1,44
1,36
1

[0,713; 1,824]
[0,641; 1,818]
[0,889; 1,988]
[0,642; 2,087]

RP

Modelo 2
IC 95%

1
1,04
1,06
1,40
1,05
1
1
1,28

[0,457; 1,623]
[0,474; 1,646]
[0,865; 1,944]
[0,334; 1,767]

[0,905; 1,653]

RP

Modelo 3
IC 95%

1
1,04
1,05
1,36
1,03
1
1
1,27

[0,452; 1,621]
[0,469; 1,635]
[0,798; 1,927]
[0,298; 1,759]

[0,895; 1,644]

RP

Modelo 4
IC 95%

1
1,09
1,11
1,35
1,10
1
1
1,37

[0,529; 1,652]
[0,558; 1,659]
[0,802; 1,902]
[0,356; 1,824]

[0,981; 1,754]

2,20** [1,601; 2,804] 2,13** [1,541; 2,718] 1,83** [1,242; 2,422]
1,23 [0,452; 2,016] 1,25 [0,453; 2,052] 1,14 [0,275; 2,001]
1,46* [1,076; 1,846] 1,40* [1,001; 1,790] 1,24 [0,830; 1,656]
1
1
1
1
0,81

[0,327; 1,283]

2,06
1
2,78

[0,115; 3,998]

1,50
1,23
1

[0,792; 2,210]
[0,803; 1,660]

[0,920; 3,649]

1
0,77

[0,284; 1,265]

2,14
1
2,81

[0,221; 4,062]

1,47
1,26
1

[0,765; 2,184]
[0,833; 1,685]

[0,953; 4,663]

1
0,83

[0,356; 1,306]

1,97
1
2,45

[0,067; 3,886]

1,70
1,20
1

[0,895; 2,509]
[0,778; 1,617]

[0,590; 4,311]

2,52** [2,174; 2,866] 2,44** [2,102; 2,793] 2,55** [2,190; 2,907]
1
1
1
0,84
1

190,56
262
1,00

165,78
252
1,00

[0,451; 1,221]

164,65
250
1,00

0,83
1

[0,451; 1,212]

1
1,44 [0,714; 2,899]
0,52 [0,071; 3,772]
1,50** [1,002; 2,240]
161,51
247
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

A Tabela 31 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de motocicleta na rodovia BR 116, no ano de 2007.
O Modelo 1, que incluiu as variáveis demográficas, não apresentou nenhuma
associação estatisticamente significativa ao desfecho mais grave, padrão esse
que foi mantido nos modelos posteriores. Ao incluir as variáveis viárias/
ambientais, no Modelo 2, verificou-se que o uso do solo urbano apresentou
associação inversa com o desfecho de óbito ou lesão grave (RP = 0,74; p < 0,10).
No entanto, essa categoria perdeu a significância nos Modelos 3 e 4. No Modelo
2, a condição meteorológica „nevoeiro/neblina/nublado‟ também apresentou-se
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inversamente associada ao desfecho mais grave, em comparação à condição de
„céu claro/sol‟ (RP = 0,68; p < 0,10). Essa categoria manteve seu efeito
estatisticamente significativo nos Modelos 3 e 4 (TAB. 31).
Ainda verificou-se que o período de sexta-feira a domingo mostrou
associação positiva e estatisticamente significativa com o óbito/lesão grave no
Modelo 3 (RP = 1,34; p < 0,10) e no Modelo 4 (RP = 1,37; p < 0,10). A colisão
frontal também mostrou-se associada positivamente ao desfecho mais grave nos
três modelos, chegando ao modelo final com uma RP igual a 1,35 (p < 0,10)
(TAB. 31).
Tabela 31 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 116 – Região
Nordeste, 2007.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira a domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Condição meteorológica
Céu claro / sol
Chuva / vento
Nevoeiro / neblina / nublado
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1
1,23
1,07
1,30
1,11
1

[0,959; 1,513]
[0,698; 1,437]
[0,730; 1,872]
[0,010; 2,213]

RP

Modelo 2
IC 95%

1
1,16
1,00
1,15
0,94
1
1
1,29
0,92
1,30
1,11
1
1
0,74*
0,76
1
1,28
1
0,42
0,68*

[0,869; 1,444]
[0,639; 1,366]
[0,648; 1,655]
[0,288; 3,098]

[0,997; 1,580]
[0,287; 3,216]
[0,796; 1,812]
[0,839; 1,387]

[0,431; 1,052]
[0,260; 1,266]

RP

Modelo 3
IC 95%

1
1,14
1,00
1,09

[0,838; 1,432]
[0,626; 1,382]
[0,551; 1,619]

RP

Modelo 4
IC 95%

1
1,14
0,98
0,95

0,95
1

[0,316; 2,977]

1
1,34*

1
[1,040; 1,634] 1,37*

[1,069; 1,670]

1,17
1,35
1,07
1

[0,122; 2,217]
[0,839; 1,826]
[0,794; 1,355]

[0,118; 2,192]
[0,811; 1,828]
[0,816; 1,391]

1
0,79

[0,463; 1,118]

1,05
1

[0,843; 1,446]
[0,606; 1,363]
[0,388; 1,509]

1,15
1,32
1,10
1
1
0,78

[0,437; 1,115]

[0,261; 1,277]

[0,889; 1,679]

0,77
1
1,29

[0,149; 1,237]
[0,265; 1,059]

1
0,41
0,65*

1
[0,147; 1,214] 0,41 [0,144; 1,170]
[0,252; 1,049] 0,63** [0,431; 0,998]

[0,881; 1,690]

0,76
1
1,26

[0,019; 2,086]

[0,254; 1,261]
[0,852; 1,661]

1,35** [1,069; 1,628] 1,38** [1,071; 1,696] 1,35*
1
1
1

[1,028; 1,678]

0,82
1

[0,515; 1,367]

[0,339; 1,294]

0,94
1
1
0,65
0,95
1,08

210,59
291
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

182,06
267
1,00

176,23
256
1,00

[0,284; 1,479]
[0,166; 5,409]
[0,815; 1,421]
175,25
253
1,00
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Nesse caso, observa-se que o uso do solo „urbano‟ perde significância
estatística no momento da inclusão da variável „ano de fabricação do veículo‟, no
Modelo 3, característica viária/ambiental que apresentou-se como importante fator
protetor associado ao desfecho mais grave nos modelos anteriores.
A Tabela 32 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de motocicleta na rodovia BR 116, no ano de 2016.
No Modelo 1, observou-se que o grupo etário de 40 a 49 anos (RP = 1,30; p <
0,10) e 50 anos ou mais (RP = 1,39; p < 0,05) apresentaram efeitos maiores em
comparação ao grupo de 18 a 29 anos. Nos Modelos 2 e 3, o grupo de 40 a 49
anos apresentou-se associado ao nível de significância de 0,10, porém, perdeu a
significância no Modelo 4. Por outro lado, o grupo de 50 anos ou mais chegou ao
modelo final apresentando uma RP igual a 1,32, significante ao nível de 0,10
(TAB. 32). Duas possíveis explicações podem ser citadas em relação a esse
grupo

etário

mais

avançado:

Primeiro,

os

indivíduos

experimentam

o

envelhecimento, característica que contribui para a sua fragilidade, o que pode
aumentar as chances de lesões graves ao utilizarem veículos vulneráveis no
trânsito, como a motocicleta. Segundo, essa fragilidade pode trazer limitações aos
indivíduos mais velhos, como a perda de atenção e de reflexo rápido, o que pode
dificultar a sua ação em momentos perigosos, como esquivar-se de uma colisão
com um outro veículo ou pedestre.
Em relação à variável „fase do dia‟, verificou-se que o „amanhecer‟
apresentou-se como fator associado ao desfecho mais grave apenas no Modelo 3
(RP = 1,49; p < 0,10). Entretanto, o período da „plena noite‟ apresentou-se como
fator positivamente associado e estatisticamente significativo nos três modelos,
apresentando no Modelo 4 uma RP igual a 1,28 (p < 0,10). Também apresentouse associado ao desfecho mais grave nos três modelos o acidente do tipo colisão
frontal, cuja RP no Modelo 4 chegou a 2,10 (p < 0,05). Considerando a variável
„uso do solo‟, observou-se que a área urbana apresentou-se como fator protetor
ao desfecho de óbito/lesão grave nos Modelos 3 e 4 (TAB. 32).
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Tabela 32 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 116 – Região
Nordeste, 2016.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Traçado da via
Cruzamento
Curva
Reta
Condição meteorológica
Céu claro / sol
Chuva / vento
Nevoeiro / neblina / nublado
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

RP

Modelo 2
IC 95%

1
1
0,97 [0,670; 1,262] 1,00
1,30* [1,025; 1,581] 1,28*
1,39** [1,066; 1,719] 1,35*
1,50
1

[0,858; 2,144]

[0,715; 1,286]
[1,015; 1,539]
[1,032; 1,681]

RP

Modelo 3
IC 95%

RP

Modelo 4
IC 95%

1
0,96
1,28*
1,36*

1
[0,657; 1,253] 0,97
[1,012; 1,545] 1,25
[1,029; 1,683] 1,32*

[0,668; 2,165]
[0,979; 1,218]
[0,994; 1,654]

1,48
1

[0,843; 2,109]

1,46
1

[0,839; 2,076]

1,50
1

[0,887; 2,107]

1,41
0,97
1,26*
1

[0,988; 1,829]
[0,542; 1,398]
[1,020; 1,493]

1,49*
0,94
1,25*
1

[1,058; 1,930] 1,42
[0,517; 1,369] 0,92
[1,004; 1,490] 1,28*
1

[0,974; 1,864]
[0,503; 1,345]
[1,031; 1,518]

1
0,79*

1
[0,559; 1,028] 0,76** [0,512; 0,998]

0,73
1
1,10

[0,237; 1,232]

0,81
0,76
1

[0,231; 1,389]
[0,328; 1,185]

1
0,85

[0,613; 1,085]

0,72
1
1,13

[0,227; 1,218]

0,74
0,79
1

[0,150; 1,335]
[0,374; 1,202]

1
1,25
0,78

[0,692; 1,570]

[0,839; 1,667]
[0,492; 1,073]

1
1,26
0,80

[0,648; 1,532]

[0,846; 1,670]
[0,502; 1,091]

0,74
1
1,10

[0,240; 1,230]

0,78
0,76
1

[0,188; 1,372]
[0,332; 1,185]

1
1,30
0,81

[0,660; 1,541]

[0,900; 1,705]
[0,522; 1,107]

2,20** [2,013; 2,395] 2,17** [1,976; 2,369] 2,10** [1,898; 2,302]
1
1
1
0,89
1

[0,648; 1,147]

0,91
1
1
0,79
0,83
1,13

375,94
514
1,00

334,02
498
1,00

323,52
482
1,00

[0,659; 1,153]

[0,196; 1,389]
[0,146; 1,515]
[0,887; 1,370]
322,27
479
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

Observou-se que o padrão dos fatores associados para os condutores de
motocicleta na BR 116 foi diferente para o ano de 2007 e 2016, exceto com
relação à variável „colisão frontal‟, a qual permaneceu associada ao desfecho
mais grave nos dois períodos. Em 2007, destacaram-se o período de sexta-feira a
domingo e a condição meteorológica de nevoeiro/neblina/nublado. Já em 2016
destacaram-se o grupo etário de 50 anos ou mais, o período de plena noite e o
uso do solo urbano. Portanto, diante desses resultados, a hipótese (2) é
confirmada para os condutores de motocicleta na BR 116. Por outro lado, a
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hipótese (1) é refutada, uma vez que a magnitude da colisão frontal para a
ocorrência de óbito ou lesão grave aumenta entre o período.
A Tabela 33 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de automóvel na rodovia BR 230, no ano de 2007.
Para esse caso, foi construído apenas um modelo múltiplo em virtude do não
alcance do ponto de corte das variáveis „grupos etários‟ (Modelo 1), „ano de
fabricação do veículo‟ (Modelo 3) e „causa presumível do acidente‟ (Modelo 4) na
análise univariada. Portanto, para o modelo construído foram constatados como
fatores associados ao desfecho mais grave a fase do dia „anoitecer‟ (RP = 1,72; p
< 0,10), o tipo de pista „simples‟ (RP = 1,74; p < 0,05), o traçado da via
„cruzamento‟ (RP = 3,11; p < 0,05) e a colisão frontal (RP = 1,82; p < 0,05) (TAB.
33).
Tabela 33 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/ lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 230 – Região
Nordeste, 2007.
Fatores selecionados
Sexo
Masculino
Feminino
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Traçado da via
Cruzamento
Curva
Reta
Condição meteorológica
Céu claro / sol
Chuva / vento
Nevoeiro / neblina / nublado
Colisão frontal
Sim
Não
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1,78*
1

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

[1,080; 2,482]

RP

Modelo 2
IC 95%

1,49
1

[0,782; 2,212]

1,06
1,72*
1,35
1

[0,134; 1,981]
[1,141; 2,301]
[0,897; 1,803]

0,71 [0,244; 1,123]
1
1,74** [1,288; 2,194]
3,11** [2,694; 3,530]
1,20 [0,755; 1,645]
1
1
0,67
0,84

-

[0,315; 1,487]
[0,180; 1,505]

1,82** [1,383; 2,252]
1
151,29
222
1,00
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A Tabela 34 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de automóvel na rodovia BR 230, no ano de 2016.
Assim como no modelo anterior, para esse caso também foi construído apenas
um modelo múltiplo de regressão, visto que as variáveis componentes dos blocos
1 (grupos etários), 3 (ano de fabricação do veículo) e 4 (causa presumível do
acidente) não alcançaram significância estatística nos modelos univariados.
Dessa forma, verificou-se como fatores associados ao desfecho mais grave o
sexo masculino (RP = 3,71; p < 0,05), estimativa que pode estar inflada pela
predominância dos condutores do sexo masculino, o período de sexta-feira a
domingo (RP = 1,80; p < 0,05), o traçado da via „cruzamento‟ (RP = 3,45; p <
0,05) e a colisão frontal (RP = 1,93; p < 0,05) (TAB. 34).
Tabela 34 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de automóvel, BR 230 – Região
Nordeste, 2016.
Fatores selecionados
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Traçado da via
Cruzamento
Curva
Reta
Colisão frontal
Sim
Não
res.deviance
DF
p-valor

Modelo 1
RP
IC 95%

Modelo 2
RP
IC 95%

3,53** [2,421; 4,649] 3,71** [2,565; 4,846]
1
1
1
1,80** [1,224; 2,380]
0,38
1,25
1,13
1

[0,073; 1,833]
[0,503; 1,992]
[0,543; 1,723]

3,45** [2,529; 4,368]
0,70 [0,076; 1,330]
1

-

1,93** [1,412; 2,444]
1
109,25
178
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

Dessa

forma,

verificou-se

que

duas

características

da

dimensão

viária/ambiental permaneceram como fatores associados ao desfecho mais grave
em ambos os períodos analisados: o traçado da via „cruzamento‟ e o tipo de
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acidente colisão frontal. Porém, a magnitude do efeito desses fatores sobre o
desfecho aumentou entre 2007 e 2016, o que refuta a hipótese (1). Ainda
observou-se características distintas como fatores associados em 2007 e 2016.
No ano de 2007 destacaram-se o período do anoitecer e a pista do tipo simples
Já para o ano de 2016 mostraram-se como fatores associados o sexo masculino
e o período da semana de sexta-feira a domingo. Tais resultados corroboram com
a hipótese (2)
A Tabela 35 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de motocicleta na rodovia BR 230, no ano de 2007.
Verificou-se que as variáveis demográficas não apresentaram associações
estatisticamente significativas em nenhum dos quatro modelos. De outro modo, as
três categorias da variável „fase do dia‟ apresentaram-se como fatores associados
ao desfecho mais grave nos três modelos testados. Sendo assim, no modelo final,
o período do amanhecer apresentou uma RP igual a 1,76 (p < 0,10), o anoitecer
uma RP igual a 1,78 (p < 0,05) e a plena noite, 1,32 (p < 0,10) (TAB. 35).
Quando incluída no Modelo 2, a variável referente ao uso do solo urbano
apresentou-se inversamente associada ao desfecho de lesão grave/óbito por
acidente de trânsito (RP = 0,74; p < 0,05), manteve sua significância no Modelo 3,
e chegou ao modelo final apresentando um efeito relativamente menor, porém,
ainda significativo (RP = 0,72; p < 0,05). Em relação ao tipo de pista, também
verificou-se, no Modelo 2, um efeito inverso com o desfecho mais grave as
categorias de pistas duplas (RP = 0,32; p < 0,05) e simples (RP = 0,61; p < 0,05)
em comparação às pistas múltiplas. Tais categorias mantiveram a associação
estatisticamente significativa nos Modelos 3 e 4. Quanto ao tipo de acidente
colisão frontal, observou-se uma associação positiva e estatisticamente
significativa apenas no Modelo 2 (RP = 1,35; p < 0,05). As variáveis „ano de
fabricação do veículo‟ e a „causa presumível do acidente‟ não apresentaram
associação com o desfecho mais grave (TAB. 35).
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Tabela 35 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 230 – Região
Nordeste, 2007.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira a domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1
0,92
1,14
1,39
0,64
1

[0,602; 1,234]
[0,721; 1,561]
[0,857; 1,928]
[0,007; 1,282]

RP

Modelo 2
IC 95%

1
0,79
1,04
0,88
0,67
1
1
1,21

[0,474; 1,103]
[0,633; 1,437]
[0,462; 1,302]
[0,279; 1,602]

[0,944; 1,482]

RP

Modelo 3
IC 95%

1
0,77
1,06
0,95
0,62
1
1
1,21

[0,444; 1,101]
[0,646; 1,473]
[0,505; 1,402]
[0,269; 1,447]

[0,925; 1,486]

RP

Modelo 4
IC 95%

1
0,78
1,05
0,95
0,68
1
1
1,19

[0,449; 1,109]
[0,633; 1,459]
[0,522; 1,384]
[0,288; 1,614]

[0,907; 1,472]

1,71* [1,083; 2,338] 1,78* [1,158; 2,402] 1,76* [1,133; 2,386]
1,65** [1,224; 2,079] 1,77** [1,327; 2,219] 1,78** [1,322; 2,329]
1,31* [1,024; 1,602] 1,34* [1,036; 1,640] 1,32* [1,006; 1,627]
1
1
1
1
1
1
0,74** [0,455; 1,018] 0,71** [0,413; 1,006] 0,72** [0,431; 1,005]
0,32** [0,203; 0,454] 0,32** [0,199; 0,450] 0,31** [0,183; 0,440]
1
1
1
0,61** [0,223; 0,993] 0,56** [0,133; 0,987] 0,56** [0,119; 0,996]
1,35** [1,052; 1,641]
1

1,24
1

[0,912; 1,574]

1,30
1

[0,929; 1,668]

0,75
1

[0,354; 1,136]

0,78
1

[0,396; 1,163]

1
1,12
0,53
1,29
241,27
326
1,00

209,84
318
1,00

205,03
309
1,00

[0,759; 1,640]
[0,153; 1,855]
[0,960; 1,735]
202,86
306
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

A Tabela 36 apresenta as razões de prevalência (RP) dos modelos
múltiplos para os condutores de motocicleta na rodovia BR 230, no ano de 2016.
Observou-se que a fase do dia referente à plena noite mostrou-se como fator
associado ao desfecho mais grave nos três modelos. No Modelo 2, a estimativa
da RP chegou a 1,33 (p < 0,05). Com a inclusão da variável „ano de fabricação do
veículo‟, no Modelo 3, o efeito foi potencializado (RP = 1,37; p < 0,05), padrão
esse que foi mantido no Modelo 4 a partir da inclusão da variável „causa
presumível do acidente‟ (RP = 1,41; p < 0,05) (TAB. 36).
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Também verificou-se que a condição meteorológica de „chuva/vento‟
apresentou-se como fator potencializador para a ocorrência do óbito ou lesão
grave nos três modelos testados. No Modelo 2, a condição de chuva/vento
apresentou uma RP igual a 1,55 (p < 0,05). No Modelo 4 esse efeito foi diminuído,
porém, manteve-se com significância estatística (RP = 1,49; p < 0,10). De modo
semelhante, a colisão frontal também apresentou-se como fator para a elevação
das chances de ocorrência do desfecho mais grave nos três modelos,
apresentando uma RP igual a 1,76 (p < 0,05) no modelo final. Por outro lado, o
uso do solo urbano apresentou-se associado de forma inversa e estatisticamente
significativo ao desfecho de lesão grave/óbito, mesmo após a inclusão das
variáveis „ano de fabricação do veículo‟ e „causa presumível do acidente‟, cuja
categoria apresentou uma RP de 0,72 (p < 0,05) quando comparado ao uso do
solo rural (TAB. 36).

167
Tabela 36 – Razões de Prevalência (RP) da análise múltipla de fatores
selecionados para a ocorrência/não ocorrência do óbito/lesão grave por
acidente de trânsito entre condutores de motocicleta, BR 230 – Região
Nordeste, 2016.
Fatores selecionados
Idade
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 anos e mais
Sexo
Masculino
Feminino
Período da semana
Segunda a quinta-feira
Sexta-feira a domingo
Fase do dia
Amanhecer
Anoitecer
Plena noite
Pleno dia
Uso do solo
Rural
Urbano
Tipo de pista
Dupla
Múltipla
Simples
Condição meteorológica
Céu claro / sol
Chuva / vento
Nevoeiro / neblina / nublado
Colisão frontal
Sim
Não
Ano de fabricação do veículo
Até 10 anos
Mais de 10 anos
Causa presumível do acidente
Aspectos relacionados ao comportamento
Aspectos relacionados à via/ambiente
Aspectos relacionados ao veiculo
Outros
res.deviance
DF
p-valor

RP

Modelo 1
IC 95%

1
1,16
0,93
1,15
0,86
1

[0,905; 1,417]
[0,539; 1,320]
[0,776; 1,531]
[0,456; 1,273]

RP

Modelo 2
IC 95%

1
1,09
0,90
1,10
0,80
1
1
1,03

[0,832; 1,344]
[0,528; 1,278]
[0,717; 1,482]
[0,376; 1,231]

[0,807; 1,248]

RP

Modelo 3
IC 95%

1
1,07
0,87
1,15
0,79
1
1
0,98

[0,810; 1,336]
[0,468; 1,271]
[0,765; 1,529]
[0,342; 1,241]

[0,749; 1,205]

RP

Modelo 4
IC 95%

1
1,07
0,85
1,21
0,80
1
1
0,99

[0,802; 1,334]
[0,434; 1,267]
[0,823; 1,591]
[0,361; 1,235]

[0,753; 1,226]

1,33 [0,812; 1,841] 1,05 [0,401; 1,692] 0,98 [0,287; 1,667]
0,75 [0,160; 1,348] 0,73 [0,095; 1,364] 0,71 [0,099; 1,323]
1,33** [1,095; 1,574] 1,37** [1,132; 1,613] 1,41** [1,162; 1,654]
1
1
1
1
1
1
0,70** [0,466; 0,931] 0,69** [0,446; 0,927] 0,72** [0,471; 0,962]
1,34
1
1,55

[0,067; 2,616]
[0,282; 2,827]

1,42
1
1,65

[0,153; 2,683]
[0,393; 2,917]

1,28
1
1,47

[0,051; 2,509]
[0,246; 2,694]

1
1
1
1,55** [1,136; 1,967] 1,59** [1,124; 2,049] 1,49* [1,020; 1,976]
0,91 [0,508; 1,306] 0,87 [0,462; 1,277] 0,85 [0,438; 1,267]
1,83** [1,589;2,065] 1,89** [1,655; 1,794] 1,76** [1,523; 1,996]
1
1
1
0,83
1

321,81
437
1,00

290,32
418
1,00

[0,554; 1,105]

267,62
387
1,00

0,86
1

[0,564; 1,164]

1
0,67 [0,182; 1,164]
0,39* [0,145; 1,093]
1,32 [0,975; 1,659]
261,69
384
1,00

Fonte dos dados básicos: PRF, 2007 e 2016.
* Valor de p menor ou igual a 0,10.
** Valor de p menor ou igual a 0,05.

Sendo assim, foi observado um conjunto de fatores associados
diferenciado para os condutores de motocicleta na BR 230 no ano de 2007 e em
2016. Para o período de 2007, destacaram-se as seguintes características: as
fases do dia „amanhecer‟ e „anoitecer‟ e os tipos de pista „dupla‟ e „simples‟. Por
outro lado, verificou-se em 2016 como fatores associados a fase do dia „plena
noite‟, a condição meteorológica de „chuva/vento‟ e a colisão frontal. A única
característica evidenciada como fator associado em ambos os períodos foi o uso

168
do solo „urbano‟, a qual não apresentou variação na magnitude de seu efeito
sobre o desfecho de 2007 para 2016 (RP = 0,72), fato que contraria a hipótese
(1).
Após todas as análises múltiplas, verificou-se os seguintes fatores comuns
aos condutores de automóvel e motocicleta nos modelos finais: BR 101-2007
(colisão frontal), BR 101-2016 (fase do dia em plena noite e colisão frontal), BR
116-2007 (colisão frontal), BR 116-2016 (fase do dia em plena noite e colisão
frontal), BR 230-2007 (fase do dia „anoitecer‟) e BR 230-2016 (colisão frontal).
Buscou-se com essa análise verificar a validação da hipótese (3), ou seja,
esperava-se que a magnitude dos efeitos das características abrangidas no
presente estudo fosse maior entre os condutores de motocicleta em comparação
aos condutores de automóvel, tendo em vista a maior vulnerabilidade dos
motociclistas às lesões graves pelos acidentes de trânsito. No entanto, essa
situação foi observada apenas na BR 230 em 2007, onde a fase do dia „anoitecer‟
apresentou uma RP maior entre os condutores de motocicleta (RP = 1,78, p <
0,05) do que entre os condutores de automóvel (RP = 1,72, p < 0,10). Dessa
forma, a hipótese (3) foi confirmada parcialmente.
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7 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os fatores associados aos
acidentes de trânsito resultantes em condutores de automóveis e motocicletas
feridos gravemente ou falecidos nos trechos das rodovias BR 101, 116 e 230 na
Região Nordeste, nos períodos de 2007 e 2016, tendo as bases da PRF como
fontes de dados. Essa análise foi realizada considerando não apenas as
características dos indivíduos, mas também as características referentes ao
contexto das vias, do ambiente e dos veículos, o que possibilitou a ampliação da
perspectiva sobre o fenômeno, uma vez que o acidente de trânsito caracteriza-se
como um evento multifatorial.
Durante a análise descritiva, observou-se que a maior vitimização dos
indivíduos do sexo masculino foi constatada para as três rodovias e para ambos
os períodos analisados, o que corrobora com resultados de estudos prévios
(OLIVEIRA et al., 2012; ALMEIDA et al., 2013; ZHANG et al., 2014) e com a
hipótese (4) do presente estudo. Contudo, apesar de ser apontado como um fator
importante

nos

estudos

relacionados

aos

acidentes

de

trânsito,

essa

característica não se mostrou um fator associado relevante, o que possivelmente
ocorreu

em

função

da

predominância

masculina

entre

os

condutores

considerados no presente estudo.
Em relação às características viárias/ambientais, verificou-se que o período
de sexta-feira a domingo apresentou associação positiva (aumentam as chances
do desfecho) com a ocorrência do óbito ou lesão grave por acidente de trânsito na
rodovia BR 101, no ano de 2016, para os condutores de motocicleta, na BR 116,
no ano de 2016, também para os condutores de motocicleta e na BR 230, no ano
de 2016, para os condutores de automóvel, o que converge com resultados
apontados pela literatura (ALMEIDA et al., 2013). Esse resultado pode ser devido,
em parte, pelo fato de que o período de final de semana é utilizado
frequentemente para momentos de lazer, o que pode fazer com que os indivíduos
consumam bebidas alcoólicas ou até mesmo drogas ilícitas antes de assumir a
direção de um veículo (MESQUITA FILHO et al., 2017). Vale ressaltar que, em
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função do pequeno número de casos, não foi possível verificar o efeito dessa
categoria sobre o condutor embriagado, sendo essa uma perspectiva para
pesquisas futuras. Apesar do presente estudo não captar o efeito das políticas,
cabe destacar a Lei nº 11.705 (Lei Seca), instituída em 2008, como um dos
marcos regulatórios mais importantes para inibir comportamento inadequado dos
condutores em relação ao consumo de bebidas alcoólicas e direção.
Sendo assim, torna-se de grande relevância a realização maciça e
permanente de campanhas de prevenção voltadas para a conscientização desses
grupos mais vulneráveis quanto ao uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, o
desrespeito às normas de trânsito, como excesso de velocidade e ultrapassagens
indevidas, bem como a utilização do aparelho celular enquanto conduz o veículo.
Nesse sentido, a PRF tem buscado contribuir para a diminuição de atitudes de
risco por parte dos condutores realizando campanhas educativas a partir de 2008,
as quais podem ser citadas: o Festival Estudantil Temático para o Trânsito
(FETRAN), a Maratona de Cinema Rodoviário, a realização de palestras e
projetos voltados a condutores em parceria com empresas e a promoção de
encontros nacionais e regionais de segurança e crimes de trânsito. Em 2008, a
instituição contabilizou cerca de 177 mil indivíduos alcançados por essas
campanhas educativas no Brasil, estimativa essa que chega a aproximadamente
2,5 milhões no ano de 2016 (MTPA, 2018).
Além das campanhas, as fiscalizações devem ser eventos frequentes para
diminuir o número de vítimas no trânsito, não apenas os condutores, mas também
os demais usuários das vias, como pedestres e ciclistas (IPEA, 2015). Nessa
perspectiva, a PRF contribui por meio das fiscalizações rotineiras e especiais, as
quais ocorrem nos postos instalados ao longo das rodovias federais, bem como
em outros pontos que forem definidos pelas autoridades. Em 2008, foram
aproximadamente 6,9 milhões de veículos fiscalizados pela PRF. No ano de 2016,
o número de veículos fiscalizados chegou a 7,5 milhões, um aumento de
aproximadamente 9% em comparação ao ano de 2008. Entre 2011 e 2016
também aumentou o número de testes de alcoolemia realizados nas rodovias
federais, contudo, de forma mais expressiva, aproximadamente 177% (MTPA,
2018). Esse policiamento ostensivo nas rodovias é um fator muito relevante,
porém, foi impactado nos últimos anos por problemas de ordem financeira. Uma
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das principais dificuldades apontadas pela PRF para a manutenção dessas
fiscalizações foram os cortes nos gastos para a aquisição de combustível, para a
manutenção dos veículos, entre outras demandas. Em 2015, foram R$ 145,3
milhões empenhados para a manutenção dessas atividades, enquanto no ano de
2016 esse valor chegou a R$ 65.5 milhões, uma redução de aproximadamente
55% (MTPA, 2018).
Outra característica que se mostrou associada ao óbito/lesão grave por
acidente de trânsito foi o tipo de pista simples (para os condutores de automóvel
na BR 101 e 230, em 2007). Esse tipo de via deve ser projetada com o intuito de
promover facilidade de ultrapassagem segura e velocidades compatíveis com as
características da área na qual ela está inserida. No entanto, quando a rodovia do
tipo simples não consegue mais promover essas atividades, é necessária a
execução de obras de duplicação, tendo em vista o aumento da capacidade de
operação. Caso a obra de duplicação não seja realizada, a rodovia passa a gerar
prejuízos, como o aumento do tempo de viagem e dos custos operacionais, além
de potencializar as chances de acidentes de trânsito do tipo colisões frontais
(CNT, 2017). Nesse sentido, o presente trabalho também identificou associação
entre o desfecho mais grave e a colisão frontal para condutores de automóvel e
motocicleta nas três rodovias, e em ambos os períodos analisados, o que também
se relaciona à imprudência dos condutores. O acidente do tipo colisão frontal é
caracterizado por forças que atuam em sentidos contrários, o que acaba trazendo
uma maior magnitude ao impacto e aumenta as chances de lesões graves e
óbitos para os ocupantes dos veículos (ALMEIDA et al., 2009).
Um fato importante cabe ser destacado ainda em relação ao tipo de pista.
Para os condutores de motocicleta na rodovia BR 230, em 2007, verificou-se que
as pistas dos tipos dupla e simples apresentaram-se como fatores que diminuíram
as chances da ocorrência de óbito/lesão grave por acidente de trânsito, em
comparação ao tipo de pista múltipla, fato inverso ocorrido para os condutores de
automóvel na BR 101 (2007) e na BR 230 (2007), onde a pista simples
apresentou-se como fator potencializador para o óbito/lesão grave em decorrência
do acidente de trânsito. Esse achado serve como um alerta para o segmento
populacional que utiliza as motocicletas, pois, a princípio, as pistas com múltiplas
faixas são mais seguras quando comparadas às pistas duplas e simples, visto
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que elas reduzem as chances de acidentes do tipo colisão, como já exposto
anteriormente. Contudo, para esse caso, as pistas múltiplas mostraram-se como
um risco para acidentes com vítimas falecidas/lesionadas gravemente, o que
evidencia a vulnerabilidade dos motociclistas, mesmo em circunstâncias
aparentemente seguras. Outro ponto que deve ser considerado em relação às
pistas múltiplas reside ao fato de que, pela sensação de segurança promovida por
esse tipo de pista, o condutor pode ser estimulado à imprudência, como ao
excesso de velocidade.
Ainda considerando a geometria viária, observou-se que curvas e
cruzamentos foram características importantes associadas ao óbito/lesão grave
por acidente de trânsito, convergindo a resultados de estudos prévios (CNT, 2017;
BARROSO JUNIOR, 2018). Os cruzamentos, em combinação com velocidades
elevadas, produzem efeito potencializador para a ocorrência de colisões frontais
ou laterais, tipos de acidentes que se destacam no que se refere ao contingente
de vítimas feridas gravemente ou falecidas, sobretudo para os condutores de
motocicleta. Já no que se refere ao traçado curvo da via, esse pode ser um fator
preponderante para acidentes de tipo capotamento, tombamento ou saída de
pista, tendo em vista a sua combinação com a falta de atenção do condutor, seja
por imperícia, sonolência, consumo de bebida alcoólica ou uso do aparelho
celular enquanto dirige, ou até mesmo pelas condições climáticas, as quais
podem provocar dificuldade de visualização e derrapagens. Além disso, o
excesso de velocidade nesses segmentos pode provocar a perda do controle do
veículo.
Foi verificado também que o uso do solo urbano apresentou efeito protetor
para o óbito/lesão grave por acidente de trânsito em comparação às áreas rurais
nas seguintes categorias: BR 101 (condutor de automóvel, 2016; condutor de
motocicleta, 2007 e 2016), BR 116 (condutor de motocicleta, 2016) e BR 230
(condutor de motocicleta, 2007 e 2016), constatação que confirma a hipótese (2).
Esse fato ocorreu, provavelmente, em razão dos veículos fazerem uso de
velocidades reduzidas em áreas urbanas, onde existem um volume maior de
veículos trafegando e a fiscalização, com lombadas eletrônicas, por exemplo, ser
mais frequente. Os elementos estruturantes das vias urbanas também podem
colaborar para a redução da gravidade das ocorrências, como os semáforos e as
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lombadas físicas. Nas áreas rurais, por outro lado, a fiscalização não mostra-se
tão intensa como no meio urbano, além de não existir um fluxo intenso de
veículos, o que pode estimular o condutor a utilizar velocidades mais elevadas
durante as viagens (OLIVEIRA, 2008).
A condição meteorológica mostrou-se associada ao desfecho mais grave
em dois casos nos modelos finais, corroborando com a hipótese (2), ou seja,
evidenciando a importância de fatores viários/ambientais no contexto da
gravidade dos acidentes de trânsito. Dessa forma, o presente estudo corrobora
aos resultados de estudos anteriores (USMAN et al., 2012; ERIC et al., 2014;
CHEN et al., 2016). O primeiro caso foi para os condutores de motocicleta na BR
116,

no

ano

de

2007,

onde

observou-se

que

a

condição

de

„nevoeiro/neblina/nublado‟ diminuíram as chances para o desfecho mais grave.
Essa associação inversa ocorreu, provavelmente, pelo fato de que, nessas
condições, os condutores utilizam baixas velocidades em virtude da dificuldade de
visibilidade de longas distâncias. Então, o percurso é feito com maior cautela.
Estudos prévios mostram que piores condições de visibilidade durante a
condução incrementam as chances de acidentes e vítimas graves (USMAN et al.,
2012; CHEN et al., 2016). O segundo caso foi entre os condutores de motocicleta
na BR 230, para o ano de 2016. No entanto, a associação encontrada foi positiva,
ou seja, observou-se que a condição de „chuva/vento‟ atuou como fator
potencializador para a gravidade do acidente de trânsito. Nesse sentido, estudos
prévios mostram que, quando há um incremento na intensidade da precipitação,
aumentam as chances de acidentes de trânsito e de vítimas graves (USMAN et
al., 2012).
A fase do dia também mostrou-se como fator associado à gravidade dos
acidentes de trânsito nas três rodovias, resultado que converge aos achados de
estudos prévios (MORAIS et al., 2014; ALMEIDA et al., 2013; AMARASINGHA;
DISSANAYAKE, 2014; WU et al., 2016; DONNELY-SWIFT; KELLY, 2016; ELBASYOUNY; BARUA; ISLAM, 2014). O período do amanhecer apresentou-se
como fator potencializador para a ocorrência de óbito/lesão grave por acidentes
na BR 101, para os condutores de motocicleta, tanto em 2007 como em 2016, na
BR 116, para os condutores de automóvel em 2016, e na BR 230, para os
condutores de motocicleta em 2007, resultado que corrobora com estudo anterior
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(LANKARANI et al., 2014). O período do anoitecer também mostrou-se associado
ao desfecho mais grave, mas apenas na BR 230 em 2007, para ambos os tipos
de condutores. Por fim, em 2016, a fase de plena noite destacou-se como fator
associado ao óbito/lesão grave para ambos os tipos de condutores, tanto na BR
101 como na BR 116. A fase de plena noite também apresentou-se como fator
associado ao desfecho mais grave no ano de 2007 apenas entre os condutores
de motocicleta na BR 230. Tais resultados corroboram com a hipótese (2) da
presente pesquisa.
Estudos prévios destacam o período noturno como sendo um fator
potencial para a ocorrência de vítimas graves e fatais por acidentes de trânsito
(ERIC et al., 2011; ALMEIDA et al., 2013; LANKARANI et al., 2014). Acrescentase a esse fator as condições inadequadas de sinalização. Nesse sentido, estudo
realizado pela CNT (2017) indicou diversos trechos das rodovias analisadas no
presente estudo em condições regulares, ruins e péssimas de sinalização: BR
101 (Alagoas, Bahia e Sergipe), BR 116 (Bahia, Paraíba e Pernambuco) e BR 230
(Ceará, Maranhão e Piauí). Ademais, foi constatado em estudo anterior que os
maiores índices de óbitos por acidentes de trânsito nas rodovias federais
brasileiras entre 2007 e 2017 ocorreram durante o amanhecer e a plena noite
(CNT, 2018).
Em relação à observância dos efeitos das políticas de trânsito sobre a
gravidade dos acidentes de trânsito entre os dois períodos analisados, verificouse que não foi possível a realização desse exercício com muita precisão, uma vez
que as causas presumíveis dos acidentes relacionadas ao comportamento do
condutor (desobediência à sinalização, dormindo, falta de atenção, ingestão de
álcool, não guardar distância de segurança, ultrapassagem indevida e velocidade
incompatível) tiveram que ser agregadas em uma única categoria em virtude do
reduzido número de casos analisados. Apesar dessa limitação, alguns resultados
merecem destaque. Primeiro, houve uma diminuição de 42% no número de
condutores de automóvel vítimas graves/fatais na BR 101, cujas ocorrências
estavam relacionadas ao comportamento do condutor, bem como na BR 230
(diminuição de 20%), o que sinaliza uma tendência de aumento de conduta mais
prudente entre esses usuários, além de um provável aumento nas fiscalizações
por parte das autoridades de trânsito. Segundo, em contrapartida ao observado
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anteriormente, houve aumento no número de condutores de motocicleta vítimas
graves/fatais nas ocorrências relacionadas ao comportamento do condutor nas
três rodovias, sendo o maior aumento observado na BR 230 (111,8%), fato que
tem como plano de fundo o expressivo crescimento da taxa de motorização,
sobretudo na Região Nordeste (DENATRAN, 2018; IBGE, 2018). Terceiro, nos
modelos múltiplos, as causas presumíveis relacionadas ao comportamento do
condutor não apresentaram associação estatisticamente significativas em
nenhuma das rodovias, o que possivelmente ocorreu devido ao fato do elevado
número de missings nessa variável. Quarto, apenas as causas relacionadas à
via/ambiente na BR 230, em 2016, para os condutores de motocicleta,
contribuíram para a diminuição das chances de ocorrência do óbito/lesão grave
por acidente de trânsito, o que diverge aos estudos da CNT (2007; 2017), uma
vez que essa rodovia foi a que apresentou os menores índices de qualidade
(estado geral, pavimento, geometria viária e sinalização) tanto em 2007 como em
2017. Por último, as causas presumíveis indefinidas, categorizadas em „outros‟,
apresentou associação positiva e estatisticamente significativa em alguns casos:
BR 101, 2016, para os condutores de motocicleta e BR 116, 2016, para os
condutores de automóvel. Esse último resultado evidencia uma limitação da base
de dados utilizada nesta pesquisa, pois ainda mostra-se elevado o número de
ocorrências cujas causas não são determinadas.
Na análise múltipla foi encontrada também associação inversa entre o
óbito/lesão grave por acidente de trânsito entre condutores de automóvel na BR
101, para os anos de 2007 e 2016, e veículos com data de fabricação dentro de
10 anos. Ou seja, quanto mais novos os veículos, menores as chances de óbito
ou ferir-se gravemente em decorrência do acidente de trânsito. Esse resultado
corrobora os achados de Morais et al. (2014) e Zhang et al. (2014). Nesse
sentido, os veículos mais novos contribuem para menores chances de problemas
elétricos e/ou mecânicos, além dos avanços tecnológicos dos sistemas de
segurança ativos e passivos, como por exemplo, os sistemas de controle de
estabilidade, freios ABS, airbags, bem como a utilização de materiais para a
carroçaria dos veículos mais resistentes às colisões, o que reduz a chance de
ocorrência de acidentes e, consequentemente, de vítimas graves ou fatais
(MORAIS et al., 2014; ZHANG et al. 2014; ANARKOOLI et al., 2017).
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Um das metas incluídas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) anunciados pela Organização das Nações Unidas (ONU) determina a
redução dos óbitos por acidentes de trânsito pela metade até o ano de 2020,
tendo como referência o ano de 2011 (OMS, 2015). Essa é uma meta ambiciosa,
mas extremamente necessária, que o Brasil está caminhando a passos lentos
para alcançar. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), o número de óbitos por acidentes de trânsito no país decresceu 20,5%
entre 2011 e 2017 (DATASUS, 2019), o que significa aproximadamente 41% da
meta estabelecida pela ONU. Apesar de não abranger o período exato
determinado pela ONU, os resultados encontrados no presente estudo sinalizam
que o problema dos acidentes com vítimas graves ainda persiste nas rodovias
federais brasileiras, uma vez que foi verificado aumento no número de óbitos
entre condutores de motocicleta na BR 101 (17,9%), entre condutores de
automóvel (12,5%) e motocicleta na BR 116 (66,7%) e entre condutores de
automóvel (30%) e motocicleta na BR 230 (3,2%), entre os anos de 2007 e 2016.
Essa redução do número de óbitos e de feridos graves no trânsito pode ser
obtida com maior eficiência quando os países reconhecerem as evidências
científicas que apontam soluções eficazes para o problema. De acordo com a
OMS (2015), os países desenvolvidos têm se beneficiado por meio das
intervenções significativas cujo objetivo é tornar as vias mais seguras aos
usuários, o que tem provocado reduções no número de vítimas feridas
gravemente e falecidas. Portanto, deve-se haver uma maior interação entre as
nações para que se tenha uma introdução em massa dessas intervenções, o que
provocará uma mitigação dos danos e, consequentemente, evitar lesões graves e
óbitos (OMS, 2015).
Cabem ressaltar algumas limitações do estudo. Primeiramente, os dados
analisados referem-se apenas às vítimas registradas em ocorrências nas rodovias
de jurisdição federal, excluindo-se, portanto, os trechos de jurisdição estadual.
Segundo, o estado físico das vítimas registrado nas bases de dados da PRF é
aquele obtido logo após a ocorrência. Entretanto, uma vítima que foi considerada
como ferida grave, por exemplo, pode vir a falecer horas ou dias após a
ocorrência, o que não é captado pela base. Dessa forma, o número de vítimas
falecidas pode ser maior do que o encontrado na presente pesquisa. Segundo a
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OMS (2012), são consideradas vítimas fatais de acidentes de trânsito aquelas que
falecem imediatamente ou dentro do período de 30 dias após a ocorrência.
Terceiro, apesar da maior parte dos resultados terem convergido para o que
apontam estudos prévios, as estimativas obtidas pelos modelos de regressão
devem ser interpretados com cautela, tendo em vista as pequenas amostras
selecionadas.
Mesmo com a existência dessas limitações, o presente estudo alcançou o
que foi proposto inicialmente, que foi analisar os acidentes de trânsito
considerando a tríade epidemiológica via-homem-veículo, ou seja, tratou-se o
acidente de trânsito como um evento multifacetado, o qual pode ser influenciado
por diferentes características exteriores ao indivíduo. Outro ponto positivo do
estudo refere-se à área de estudo. Nesse caso, foram selecionadas rodovias
específicas para as análises, o que diferiu de grande parte dos estudos brasileiros
e internacionais vistos durante a revisão bibliográfica, os quais realizaram
análises dos acidentes de trânsito considerando unidades geográficas maiores e
agregadas, como para cidades, estados, grandes regiões ou mesmo todo o país,
desconsiderando as características particulares de cada rodovia. Isso ocorre
devido ao fato de que não são todas as bases de dados referentes a acidentes de
trânsito que consta informações específicas sobre os trechos das ocorrências,
sendo esse um ponto relevante e que a base da PRF atende. Além disso, o
presente estudo considerou os diferenciais de riscos entre os ocupantes e tipos
de veículos ao analisar somente os condutores de automóvel e motocicleta. No
entanto, informações sobre as demais categorias de veículos são disponibilizadas
nas bases de dados da PRF. Portanto, estudos futuros podem se dedicar a
analisar os demais ocupantes e tipos de veículos, como os acidentes de trânsito
envolvendo ônibus e caminhões em outros trechos considerados críticos.
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