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1. RESENHA
Vencer a guerra contra os acidentes de trânsito requer conhecer suas causas e vítimas. 
Este estudo analisa a participação de cada modal do transporte público nos acidentes em 
Campinas-SP, traça uma relação entre acidentes e infrações, e demonstra como os números 
podem direcionar ações mais eficazes.

2. PALAVRAS-CHAVES:  Acidentes, infrações, transporte, trânsito.

3. INTRODUÇÃO
A permanente busca pela redução da quantidade e severidade dos acidentes de Trânsito 
nos municípios exige dos seus gestores uma análise minuciosa de todos os elementos que 
de alguma forma possam interferir nesse cenário. 
É  com  esse  foco  que  foi  desenvolvida  pela  EMDEC  –  Empresa  Municipal  de 
Desenvolvimento de Campinas, empresa responsável pela gestão do transporte e trânsito 
na cidade, uma detalhada análise da participação na acidentalidade dos diversos modais de 
transporte, especialmente aqueles que estão sob seu controle e fiscalização.
A fim de entender os fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes, foi criada uma 
ferramenta  de  estudo,  na  qual  se  cruzam  as  informações  do  sistema  de 
georreferenciamento com os bancos de dados de acidentes e de infrações e os cadastros 
do transporte coletivo – convencional e complementar, fretamentos, escolares, táxi, moto-
frete,  entre outros.  Essa ferramenta mostrou-se muito importante no direcionamento das 
ações de planejamento, engenharia, operação, fiscalização e educação do município. 
Este  trabalho  visa  apresentar  o  desenvolvimento  desses  estudos,  seus  resultados  e  a 
importância  de  se  olhar  os  acidentes  sob  essa  perspectiva  mais  detalhada,  quebrando 
alguns  paradigmas  e  levantando  novos  questionamentos.  Também  visa  mostrar  seus 
desdobramentos nas ações junto à mobilidade urbana e, especialmente, junto às empresas 
concessionárias ou permissionárias dos sistemas de transporte geridos pela EMDEC.

4. DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS
Anteriormente aos primeiros números desse estudo, tínhamos por meta a resposta de pelo 
menos  algumas  incômodas  questões.  Será  que  há  uma  diferença  significativa  entre  a 
acidentalidade  que  envolve  os  diferentes  modais  de  transporte  urbanos,  aqui  incluídos 
automóveis, motos, ônibus, caminhões, bicicletas e outros ? E se afirmativo, quem são os 
grandes vilões que puxam as estatísticas de acidentes ? São mesmo as motos ? Por outro 
lado, será que podemos constatar uma relação direta entre a quantidade de acidentes que 
um determinado grupo sofre e a quantidade de infrações que esse grupo comete ? Afinal, 
cada penalidade trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro visa, em regra, combater atitudes 
inseguras  aos  usuários  das  vias,  e,  notadamente,  temos  aqueles  grupos  popularmente 
denominados como “cachorros-loucos”, “donos da rua”, entre outros. E finalmente, será que 
podemos  atuar  com  mais  eficiência  junto  aqueles  que  são  concessionários  e 
permissionários dos sistemas de transporte, sob nossa gestão ?
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Podemos observar as primeiras respostas na tabela 1, abaixo.  Se considerarmos a frota 
total de motos, surpreende seu baixíssimo índice de acidentes/veículo, cabendo ressalvar, 
no  entanto,  que  em  69%  dos  acidentes  envolvendo  motos  houve  vítimas,  contra  por 
exemplo 15% nos automóveis. Em outro extremo, vemos que, proporcionalmente, a chance 
de um ônibus de transporte coletivo urbano se acidentar é cerca de 35 vezes maior que a 
chance de uma moto se acidentar! Ainda que esses ônibus circulem ininterruptamente, são 
números incompatíveis com uma atividade profissional que deve priorizar a segurança. 

Tabela 1 – Acidentalidade nos diferentes modais de transporte

Frente a essa constatação,  buscamos maior  detalhamento dos números de acidentes e 
infrações que envolvem os diversos modais de transporte público, como apresentado na 
sequência abaixo (figura 1). O primeiro gráfico, quando analisamos os grupos por tipo de 
serviço, demonstra uma forte tendência de proporcionalidade entre quantidades de infrações 
e de acidentes, descaracterizada apenas no caso dos táxis.
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Figura 1 – Acidentes e Infrações nos diferentes modais de transporte público

Olhando um sistema um pouco mais “de perto” (tabelas 2 e 3), e sempre utilizando-se de 
comparações, podemos ainda perceber uma determinada empresa que se destaca, para 
bem ou para  mal,  ou mesmo um determinado veículo,  itinerário  ou condutor,  que tanto 
podem  ser  objetos  de  premiações  como  de  treinamentos  “corretivos”,  vistorias, 
replanejamentos de linhas ou horários, fiscalizações, análises técnica e econômica, etc.
Também  podem  ser  destacados  determinados  tipos  de  infrações  (figuras  2  e  3),  que 
apresentam  predominâncias  diferentes  entre  os  grupos,  o  que  denota  comportamentos 
variados e serve de subsídio para ações e estudos específicos. Por exemplo, nos ônibus 
coletivos a maior incidência foi de avanço do sinal vermelho, enquanto nos táxis, excesso de 
velocidade (inclusive uma parcela significativa de 20% a 50% acima da velocidade máxima).
De modo geral, somando-se a estas duas infrações, o desrespeito às faixas de pedestres e 
o uso de celulares mostraram-se problemas crônicos dos condutores profissionais.

Tabela 2 – Acidentalidade e Infrações por veículo do Sistema Convencional de Transporte
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Figura 2 – Infrações de trânsito mais comuns no Sistema Convencional de Transporte
Tabela 3 – Acidentalidade e Infrações por veículo de táxi

Figura 3 – Infrações de trânsito mais comuns envolvendo táxis

5. CONCLUSÕES
Conhecer  um  problema  é  essencial  para  buscar  sua  solução.  Esse  trabalho  aponta 
possibilidades para  o direcionamento de ações de melhoria em diversos níveis, desde o 
empresarial até o motorista, desde o veículo até o viário ou itinerário. Traz consigo, porém, a 
necessidade  preponderante  de  envolvimento  de  todos  –  gestores,  concessionários  e 
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permissionários, poderes público e privado – para agir em prol de um trânsito e transporte 
realmente tratado com seriedade e profissionalismo,  que possa atender  aos anseios da 
população por segurança e qualidade. 
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