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1. Introdução 

A Assembleia Geral da ONU aprovou a proposição da 1ª. Conferência Ministerial 
Global sobre Segurança Viária, realizada em novembro de 2009 em Moscou, de se 
estabelecer um programa em escala global, denominado “Década Mundial de Ações para a 
Segurança no Trânsito, 2011/2020”. A proposta objetiva reduzir o número de mortos, 
estimado em 1,2 milhões de pessoas por ano, e de vitimas graves, entre 20 a 50 milhões de 
pessoas por ano em todo o mundo, revertendo a tendência de crescimento observada ao 
longo dos anos, sobretudo nos países de renda média e baixa. 

Dentro desta diretriz, a Organização Mundial de Saúde, OMS, com cinco outros 
parceiros1, estabeleceu um projeto voltado aos dez países de renda média ou baixa que 
respondem por 48% das mortes no trânsito no mundo. O projeto, denominado “Trânsito 
Seguro em 10 países - Projeto RS10”, propõe a implementação de planos de prevenção de 
acidentes de trânsito no Brasil, Rússia, Índia, China, Turquia, Egito, Camboja, Quênia, 
Vietnã e México. 

A Organização Panamericana de Saúde, OPAS, por sua vez, estabeleceu um 
projeto piloto no Brasil2, escolhendo cinco cidades brasileiras, Belo Horizonte, Curitiba (PN), 
Palmas (TO), Campo Grande (MS) e Teresina (PI), como estratégia para a implementação 
da participação brasileira no Projeto RS10.  

. A estratégia proposta a nível nacional definiu dois fatores de risco, velocidade 
inadequada e direção após o consumo de álcool, como foco das ações a serem 
implementadas, propondo que se fixem a nível local outros possíveis eixos. Belo Horizonte, 
com base em seu sistema de informações acrescentou dois outros fatores de risco: 
comportamento inadequado do pedestre e comportamento inadequado do motociclista.  

Nas oficinas, coordenadas pelo consultor José Cardita, do Global Roads Safety 
Partnership, passou-se a delinear as ações e estratégias a serem implementadas por área 
de gestão, engenharia, fiscalização, educação e atendimento pré-hospitalar. As oficinas 
contam com representantes de vários órgãos ligados à área de trânsito-BHTrans, Polícia 
Militar e Polícia Rodoviária, Detran/MG, Guarda Municipal -à saúde- Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Escola de Medicina UFMG e a Secretaria Municipal 
de Educação.  

  Nesta comunicação será descrito como os trabalhos estão ocorrendo, 
especialmente pelo órgão de trânsito municipal.  
 
2. Sistema de Informações 

 O Projeto Vida no Trânsito em Belo Horizonte encontrou um quadro institucional 
favorável, já que o órgão municipal de trânsito, a BHTRANS, possui, desde 2001, convênio 
com Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MG, órgão do Governo do Estado de 
Minas Gerais, para manutenção de banco de dados de acidentes de trânsito com vítimas. A 
BHTRANS lança em um banco de dados informatizado os dados obtidos nos boletins de 
ocorrência efetuados por policiais civis, militares e corpo de bombeiros. É feita a 

                                                
1 Banco Mundial, Global Roads Safety Partnership, Johns Hopkins University, Association for Safe International 

Road Travel, e Word Resource Institute for Sustainable Transport 
2
 Acrescentando-se o apoio da Fundação Bloomberg 



consistência, comparação, análise e georreferenciamento. Desde 2004 é possível obter 
estatísticas consolidadas. 

No encerramento do ano de 2011, o município de Belo Horizonte contava com uma 
frota de 1.429.865 veículos, ocorreram 16.294 acidentes de trânsito com vítimas, que 
provocaram 21.774 vítimas, sendo 217 vítimas fatais no local do acidente. Destes acidentes, 
2.850 foram atropelamentos e 9679 envolveram motocicletas. 

Em média, a cada dia do ano de 2011 ocorreram 44,6 acidentes de trânsito com 
vítimas em Belo Horizonte e 59,7 pessoas sofreram algum tipo de lesão ou morreram. 
Também na média diária 77,5 veículos envolveram-se em acidentes, sendo 37,8 
automóveis e 28 motocicletas. A cada cem dias, em média, morreram no local do acidente 
aproximadamente 60 pessoas, destas 21 eram pedestres e 18 motociclistas, que totalizam 
65% das vítimas. Nos quadros abaixo é apresentada a evolução dos dados de acidentes 
entre o ano de 2004 e 2011. Os dados de 2012, até o momento, não estão disponíveis, mas 
devido ao acréscimo de frota, hoje em mais de 1,5 milhão de veículos, sabemos que não 
houve redução, pelo menos significativa, no número absoluto, principalmente pelo grande 
crescimento da frota de motocicletas. 

Fatais*
Não 
Fatais

2004 17.004 217 15.972 13.073 3.581 821.753 2.350.564 16,60 2,64 9,23 194,36 43,58

2005 17.636 177 16.831 13.594 3.552 862.917 2.375.329 13,02 2,05 7,45 195,05 41,16

2006 18.209 210 17.420 13.798 3.335 931.287 2.399.920 15,22 2,25 8,75 187,05 35,81

2007 20.055 227 19.082 14.991 3.127 1.020.465 2.412.937 15,14 2,22 9,41 186,99 30,64

2008 20.799 273 19.675 15.719 3.087 1.107.259 2.434.642 17,37 2,47 11,21 177,69 27,88

2009 21.945 288 20.586 16.377 3.076 1.220.125 2.452.617 17,59 2,36 11,74 168,72 25,21

2010 22.167 262 20.875 16.822 3.116 1.332.381 2.375.151 15,57 1,97 11,04 156,67 23,39

2011 21.774 217 20.110 16.294 2.850 1.429.865 2.385.639 13,32 1,52 9,10 140,64 19,93

FONTE: DETRAN/MG (A PARTIR DE 2004: DETRAN-MG/BHTRANS) e IBGE

*Vítimas que morreram no local do acidente.

**O total de vítimas inclui vítima fatal, não fatal e não-informada.

SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES DE  SEGURANÇA DE TRÂNSITO

BELO HORIZONTE
2004  a   2011
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A BHTRANS também possui, desde 2008, convênio com a Secretaria Municipal de 

Saúde para troca de informações dos bancos de dados de acidentes da BHTRANS e o 
Sistema de Informações de Internações Hospitalares - SIH/SUS, que permite fazer o 
pareamento entre os acidentados. Com isso, qualificam-se as informações e retroalimenta 
os bancos de dados dos dois órgãos, obtendo os dados sobre as vítimas que vieram a 
falecer e a gravidade da internação. Mais recentemente já no âmbito do Projeto Vida no 
Trânsito, também vem sendo incorporado ao banco de dados informações sobre o Sistema 
de Informação de Mortalidade- SIM. 

O Projeto Vida no Trânsito, para efeito de comparação, determinou que todas as 
cidades adotassem a mesma definição para vítima fatal - aquele que morrer em decorrência 
do acidente de trânsito em até 30 dias, e vítima grave - aquela que permanecer internada 
por mais de 24 horas. Em Belo Horizonte definiu-se também o limite de entrada no hospital 
em até 15 dias. No nosso caso, a Secretária Municipal de Saúde – SMSA - prepara uma 
exportação do banco do Sistema de Informação de Mortalidade – SIM e a BHTRANS 
prepara uma lista dos envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas ocorridos no 
município. Essa lista, organizada por trimestre, é enviada ao Ministério da Saúde para o 
cruzamento.  

São realizados dois cruzamentos: Envolvidos em Acidentes com o SIM Municipal e 
Envolvidos em Acidentes com o SIH / SUS nacional. A estimativa do Ministério da Saúde é 
que 85% das internações por acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS. O resultado 
desse cruzamento é utilizado pela SMSA para identificar os pares verdadeiros. A BHTRANS 
relaciona os pares verdadeiros com o banco de dados de acidentes e elabora planilha para 
verificação de fatores de risco do acidente, feita pela leitura dos boletins de ocorrência, por 



uma comissão composta por representantes da Polícia Militar de Minas Gerais, Detran/MG, 
BHTrans e Secretaria Municipal de Saúde.  
 
Acidentes fatais e graves – outubro a dezembro de 2012 

 
 

Seguindo esta metodologia a grupo de informação do Projeto tem investido em 
análises mais detalhadas que permite determinar os fatores de risco mais relevantes, cujos 
resultados apresentamos no quadro a seguir.  

 
Fatores relevantes locais de risco – outubro a dezembro de 2012 

 
 

3. Objetivos e Indicadores do Projeto 
Para definir os objetivos e indicadores do Projeto Vida no Trânsito, além das ações a 

serem desenvolvidas, tanto a BHTRANS como a SMSA compatibilizaram as propostas 
iniciais com os seus planejamentos estratégicos.  A BHTRANS em seu Plano Estratégico já 
havia consignado como objetivo finalístico promover a segurança no trânsito para a 



melhoria da saúde e garantia de vida e definida a meta de reduzir a quantidade de vítimas 
fatais, ponderada por 100.000 habitantes, de 11,21 em 2008 para 8,41 em 2014 e 6,31 em 
2020. 

Para obter este resultado as seguintes estratégias foram traçadas: 
I. Reestruturar a fiscalização para enfatizar a segurança, a orientação aos usuários 

e a operação do trânsito; 
II. Assegurar espaços adequados e direitos preferenciais aos pedestres nas 

intervenções no sistema de mobilidade; 
III. Promover a modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento e 

controle do tráfego e de orientação aos usuários; 
IV. Desenvolver projetos de educação para o trânsito, com foco em pedestres, 

motociclistas e jovens condutores; 
V. Priorizar iniciativas, projetos e investimentos que potencializem a segurança no 

trânsito.  
Ao aplicar a metodologia do GRSP, além dos dois fatores de risco propostos a nível 

nacional, três outros foram selecionados para Belo Horizonte: comportamento inadequado 
do pedestre, do motociclista e do jovem motorista. Na revisão do Projeto inicial, em 2012, 
decidiu-se por retirar o fator jovem motorista, pois os programas definidos para o 
motociclista são, quase na totalidade, os mesmos para o jovem motorista.  

Assim, a partir dos fatores de risco selecionados foram definidos os objetivos do 
Projeto e os seus respectivos indicadores culturais e finalísticos.  São eles: 

Objetivo 1 - Reduzir os índices de acidentes fatais e graves envolvendo 
velocidade no município de Belo Horizonte em pelo menos 10% anuais. 

Indicador Intermediário: % de veículos flagrados com velocidade acima do permitido 
200m após medidor fixo (radar); 

Indicador Final: índice de acidentes fatais e graves envolvendo excesso de 
velocidade por 10.000 veículos. 

 Objetivo 2 – Reduzir os índices de acidentes fatais e graves ocasionados por 
embriaguez no município de Belo Horizonte em pelo menos 10% anuais. 

Indicador Intermediário: % de condutores positivos abordados em blitz da “Lei Seca”, 
considerando como positivos não só os que estão com dosagem acima da permitida, mas 
também aqueles que se negam a fazer o teste do etilômetro; 

Indicador Final: índice de vítimas fatais com evidência de alcoolemia por 10.000 
veículos. 

Objetivo 3 - Reduzir os índices de acidentes fatais e graves envolvendo 
pedestre no município de Belo Horizonte em pelo menos 10% anuais. 

Indicador Intermediário: % de motoristas que dão preferência ao pedestre na faixa; 
Indicador Final: índice de acidentes fatais e graves por atropelamento por 10.000 

veículos. 
Objetivo 4 – Reduzir os índices de acidentes fatais e graves envolvendo 

motociclistas no município de Belo Horizonte em pelo menos 10% anuais. 
Indicador Intermediário: % de motociclistas flagrados com velocidade acima do 

permitido 200m após medidor fixo (radar); 
Indicador Final: índice de acidentes fatais e graves envolvendo motociclistas por 

10.000 veículos. 
Ficou definido pelo grupo de trabalho que todas as intervenções propostas no 

Projeto Vida no Trânsito deveriam concorrer diretamente para a redução dos acidentes. 
Projetos de médio e longo prazo, que se destinam a requalificar a mobilidade urbana, para 
ampliar capacidade, reduzir tempo de deslocamento, consumo de combustíveis e de 
espaço, aumentar o nível de conforto e segurança como, por exemplo, a implantação de 
ciclovias ou de corredores de ônibus rápido, não seriam relacionados no Plano de Trabalho, 
embora sejam incorporados ao cenário desejado. As principais ações do plano são 
apresentadas a seguir: 

 



Ações de Educação: 
I. Ampliar o Programa de Educação- o Circo Transitando Legal atendeu em 2012 

27.894 alunos dos 3º e 4° anos (8/9 anos) do ensino fundamental. Os alunos são buscados 
por ônibus fornecidos pela BHTRANS. Ao chegarem à empresa são recepcionados e 
levados para o Circo. Lá assistem palestra com conceitos técnicos de trânsito, enfocando o 
papel e a responsabilidade dos pedestres e dos passageiros para garantia da segurança e 
autonomia. As informações apresentadas na palestra serão vivenciadas em atividades no 
espaço interno da BHTRANS, que reproduz as condições viárias urbanas. Após um lanche, 
também fornecido pela empresa, as crianças retornam ao circo para assistirem a uma peça 
teatral reforçando conceitos de mobilidade urbana e cidadania no trânsito. A ampliação para 
2013 é atender a 90% dos alunos. Em função de solução de logística de transporte definiu-
se trazer alunos de duas séries seguidas de cada escola e a escola participar ano sim e ano 
não.  

II. Caravana Transitando Legal – Atende cerca de 20.000 alunos do 8º e 9º anos do 
ensino fundamental. Esta atividade é realizada no espaço interno das escolas e consiste em 
um programa de auditório conduzido por agentes da BHTRANS e uma equipe de teatro que 
trabalha conceitos básicos de mobilidade urbana e de trânsito, enfocando também a 
realidade do entorno da escola e comunidade local. A linguagem é adaptada à faixa de 
idade de 13/14 anos.  

III. O Jovem e a Mobilidade – atende aos alunos do 2º ano de ensino médio. A 
BHTRANS faz uma pesquisa com os alunos sobre os comportamentos deles, de seus 
amigos e parentes. Com base nestas informações uma palestra é produzida, onde os dados 
das informações dadas pelos alunos, os dados de acidentes de trânsito de Belo Horizonte e 
do Brasil e filmes educativos são apresentados. São utilizadas duas horas aula. 

IV. Deslocamento Seguro na Escola Integrada – É feita avaliação de riscos por 
condições da via, da sinalização e por comportamento no entorno das escolas municipais, 
buscando diagnosticar e tratar os trajetos dos alunos participantes da Escola Integrada 
durante as caminhadas para os locais das oficinas. São implantadas medidas de segurança 
da engenharia de tráfego, sinalização e treinamento de crianças, dos monitores e 
professores comunitários visando o comportamento seguro durante os deslocamentos. O 
programa prevê ainda o acompanhamento por técnicos de trânsito da BHTRANS, em 
sistema de rodízio, pelas escolas participantes. A meta é a sinalização de 30 escolas por 
ano. 

V. Campanha Andar de Moto é Legal. Arriscar a Vida Não – A campanha é 
permanente e visa à redução dos acidentes com motociclistas. São alternados temas 
relativos aos comportamentos de risco e a adoção da direção defensiva. As campanhas 
temáticas utilizam diversas mídias como traseiras de ônibus, abrigos de passageiros, 
cartazes e cartilhas que são distribuídas em blitz educativas e em locais de aglomeração de 
motociclistas. Já foram abordados os temas: Uso do cerol; Velocidade; Ver e ser visto e 
"Ultrapassagem"; Equipamentos de Segurança. 

VI. Campanha “Vá Seguro. Vá no Verde” – campanha de respeito ao tempo de 
vermelho dos  semáforos, que foi simultânea à instalação de equipamentos detectores de 
avanço de sinal. 

VII. Campanha “Se For Beber, Vá de Táxi” – os 6.000 táxis da cidade circularam no  
ano de 2012 com adesivos no vidro lateral traseiro com essa mensagem. 

VIII. Campanha de Respeito ao Pedestre – com o objetivo de reduzir o número de 
atropelamentos iniciou-se uma campanha em março de 2013, que durará por um ano, 
envolvendo mídia de massa, mobilização social, mobilização digital e campanha de rua. 

XI. Curso de Motopilotagem Segura – curso oferecido gratuitamente a 600 
motofretistas em 2011, através de recursos financeiros advindos do Projeto Vida no 
Trânsito, em convênio com SEST/SENAT. Todos os motofretistas que concluíram o curso 
receberam colete refletivo de acordo com o exigido pelo CONTRAN, doado pela OPAS. 

  
Ações de Engenharia: 



I. Capacitação em Auditoria de Segurança – com o apoio da Rede Embarq foi 
oferecido a 30 profissionais da BHTRANS curso ministrado pelo consultor dinamarquês 
Carsten Wass, considerado autoridade internacional no assunto. 

II. Auditoria de Segurança nos Corredores do BRT – também viabilizado pela Rede 
Embarq, todos os projetos foram avaliados. 

III. Tratamento de Locais Críticos – foram implantados 10 projetos de segurança 
efetuados durante o curso de capacitação. 

IV. Perícia de Acidentes de Trânsito – foi criado grupo para fazer perícia em parte 
dos acidentes com vítimas, visando detectar as possíveis causas e tomar medidas 
preventivas. Por ano 300 acidentes são periciados seguindo metodologia oferecida pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – programa de pós-graduação em transporte. 
Também foi instalado no local onde a equipe de peritos permanece o sistema do SAMU 
para acompanhamento on line dos acidentes registrados.  
 
Ações de Fiscalização: 

I. Sou Pela Vida Dirijo Sem Bebida – blitz permanente efetivada pelo Governo 
Estadual para cumprimento da Lei Seca. A BHTRANS apoia a blitz organizando os locais 
onde os policiais devem se posicionar para evitar fugas. 

II. Fiscalização de Área de Bares – fiscalização conjunta com fiscais de posturas 
para obter o respeito à sinalização de trânsito e à área de circulação de pedestres( faixas e 
passeios). 

III. Controle Eletrônico de Velocidade – foram implantados novos radares fixos e 
estáticos, com capacidade de detectar a velocidade motocicletas. Essa melhoria está sendo 
fundamental no controle do fator de risco relacionado aos acidentes com motociclistas. 

IV. Detector de Avanço de Semáforo – instalados 40 detectores de avanço de sinal 
vermelho e implantadas infraestrutura em mais 20 locais para rodízio dos equipamentos. 

 
Programas Especiais: 

I. GISTRAN – Sistema Integrado para Segurança no Trânsito – contratado junto ao 
CRISP / UFMG, o sistema permite organizar as informações em gráficos, tabelas, mapas 
que facilitam a análise das informações do banco de dados de acidentes da BHTRANS. 
Com base nestas informações, cada gerência regional define as vias objeto de intervenção, 
aplicando metodologia recebida no curso de auditoria de segurança.  

II. Programa Saúde na Escola – foram treinados 169 monitores do Programa da 
Secretaria de Educação para que eles sejam facilitadores na transmissão de conceitos de 
segurança de trânsito aos alunos das escolas municipais. 

 
A Secretaria Municipal de Saúde além de todas as ações relativas ao atendimento pré-
hospitalar, que é parte fundamental do Projeto, tem também feito ações educativas como, 
por exemplo, a campanha “Um Minuto Vale Uma Vida”, levada às Academias da Cidade 
para sensibilizar os idosos dos riscos do trânsito e como ter um comportamento seguro.  
Outra ação é o BH Trauma Zero – que consiste em campanhas educativas em bares da 
cidade.  
 
4. Conclusão 

Por fim, é importante destacar que o Plano de Ação do Projeto Vida no trânsito não é 
um produto acabado e sim um processo permanente de desenvolvimento de novas ações 
de curto, médio e longo prazo. A dinâmica do processo trará novas ações e outras poderão 
ser descartadas. No balanço de cada ano haverá um novo planejamento e reprogramação 
do projeto, mantendo-se a referência das metas fixadas anteriormente e dos resultados 
atingidos. 

Para o ano de 2013 será ainda incorporada a reprogramação dos semáforos do 
hipercentro de Belo Horizonte, visando adequá-los a melhor programação para o pedestre, 



melhoria no banco de dados de acidentes; licitação para ampliação dos equipamentos de 
fiscalização.  

O plano de trabalho preliminar previu criar um comitê gestor no núcleo decisório do 
governo municipal, envolvendo os secretários de trânsito, saúde, educação, governo e 
planejamento, além de grupos executivos por área envolvendo outros órgãos municipais, 
estaduais e federais que têm ação no município. Este formato de gestão do projeto não se 
viabilizou. O projeto tem sido coordenado no nível de secretários adjuntos. Porém, a 
ampliação do Vida no Trânsito passou a compor os projetos estratégicos do governo 
municipal.  


