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RESUMO 

Nas últimas décadas a mortalidade em acidentes de trânsito se configurou como 
uma epdemis de amplitude mundial. Em 2010, a ONU declarou a década 2011-2020, 
“Década Mundial de Ações pela Segurança Viária”. Desde então organismos públicos e da 
sociedade civil tem se redobrado na proposição de ações para a reversão dos alarmantes 
índices. Em Goiás foi criado em 2012 o Observatório Estadual de Mobilidade e Saúde 
Humanas, órgão responsável pela coordenação das ações da Década no estado. Desde 
então, a Universidade Estadual de Goiás vem atuando junto ao Observatório no sentido de 
investigar temas que contribuam com elaboração de políticas de Mobilidade e Segurança 
Viária para o estado. Neste artigo são apresentados resultados peliminares de uma destas 
pesquisas. O objeto desta análise são os 22 Municípios recordistas em mortes no trânsito no 
estado, elencados pelo Observatório como prioritários. 

A partir da análise preliminar dos documentos produzidos no âmbito da Década: os 
estudos e relatórios da OMS e o Plano Nacional pôde-se verificar que às questões 
territoriais é reservado um papel secundário nas políticas de Segurança Viária e que a maior 
parte delas está focada unicamente no papel do condutor. A primeira etapa desta pesquisa 
faz uma análise descritiva dos dados sobre os acidentes de trânsito. Num segundo 
momento foram espacializados os dados de mortalidade, buscando identificar 
concentrações de eventos similares. Por fim foram estudados os núcleos urbanos principais 
desses municípios e suas inter-relações com o sistema rodoviário, depois esses dados 
foram confrontados com os dados de mortalidade de pedestres. 

Na próxima etapa essa pesquisa deverá avançar no estudo das características 
espaciais da mortalidade no trânsito e ainda reconhecer as variáveis institucionais 
envolvidas. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa denominada “Mortalidade 
no trânsito e ordenamento territorial: a Década Mundial de Ações para a Segurança Viária 
(ONU 2011/2020) e a experiência do estado de Goiás”, iniciada em agosto de 2012 no 
âmbito da Universidade Estadual de Goiás. Esta se propõe a investigar uma fronteira pouco 
abordada na bibliografia que trata das inter-relações entre os acidentes de trânsitoi e os 
elementos do ordenamento territorial. 

Estima-se que a cada ano cerca 1,2 milhõesii de pessoas no mundo percam suas 
vidas em acidentes de trânsito e que mais de 50 milhões sofram ferimentos. Estes acidentes 
representam uma pesada carga para a economia dos países e para os familiares das 
vítimas. Os indivíduos do sexo masculino são os mais afetados, especialmente os mais 
jovens. Em 2002, 90% das mortes no trânsito se deram em países em desenvolvimento 
onde prevalecem as mortes dos chamados usuários frágeis da via (pedestres, ciclistas e 
motociclistas) que correspondem a mais de 50% das mortes. No Brasil em 2010 estes 
categorias de usuários acumularam 67%iii das vítimas. 

A amplitude do problema tem sido discutida nas mais diversas áreas do 
conhecimento e da gestão pública. Para o enfrentamento da questão a ONU declarou a 
década 2011-2020 “Década de Ações para a Segurança Viária”. Em Goiás para a 
consecução das ações da década foi criado o OMSH - Observatório Estadual de Mobilidade 
e Saúde Humanas, em uma ação articulada da Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria 
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de Estado de Cidades. A participação da UEG, o que inclui esta pesquisa faz parte do 
esforço de enfrentamento da questãoiv.  

 
DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES 
 

O projeto do OMSH enviado ao Ministério da Saúde e objeto de convênio com este 
órgão define como recorte os 21 municípios goianos com as maiores taxas de mortalidade 
no trânsito segundo os dados do SIM/DATASUS de 2010. O município de Trindade aderiu 
ao programa voluntariamente. Esta pesquisa adota a mesma amostra definida pelo OMSH. 
Os municípios são: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, 
Catalão, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Inhumas, Ipameri, Itumbiara, Jaraguá, 
Jataí, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Niquelândia, Rio Verde, Uruaçu, Valparaíso. 

Considera como referência metodológica o estudo denominado “Mortalidade por 
acidentes de transporte terrestre no Brasil”, publicado pelo Ministério da Saúde em 2007, 
que elabora análise semelhante para o conjunto dos municípios da União. Foram 
considerados os anos de 2000 e 2010, devido à realização dos censos populacionais do 
IBGE.  
 Dada a variedade dos municípios da amostra adotou-se uma classificação a partir do 
porte populacional (BRASIL/MS, 2007). Os municípios ficaram assim separados em três 
grupos. O primeiro é o grupo A que compreende os municípios com população entre 20.001 
e 100.000 habitantes. Estão neste grupo: Cristalina (46580 hab.), Inhumas (48.246 hab.), 
Ipameri (24735 hab.), Jaraguá (41.460 hab.), Morrinhos (41.457 hab.), Niquelândia (42.380 
hab.) e Uruaçu (36.949 hab.), Catalão (86.597 hab.), Goianésia (59.545 hab.), Itumbiara 
(92.942 hab.), Jataí (88.048 hab.) e Mineiros (52.964 hab.). Compreende cinco dos dez 
municípios do estado com população entre 50.000 e 100.000 habitantes. No grupo B estão 
os municípios com porte entre 100.001 e 500.000 habitantes. Fazem parte do grupo Águas 
Lindas (159.505 hab.), Formosa (100.084 hab.), Luziânia (174.546 hab.) e Valparaíso 
(132.947 hab.) - pertencentes a RIDEv - Aparecida de Goiânia (455.735 hab.) e Trindade 
(104.506 hab.) - na RMGvi, Anápolis (335.032 hab.) - no eixo Goiânia-Brasília e Rio Verde 
(176. 502 hab.). Tratam-se das oito cidades goianas com população maior que 100.001 
habitantes. O grupo C composto por municípios com população maior que 500.001 
habitantes, compreende apenas a capital Goiânia (1.301.892 hab.). 

Dados relativos à frota de veículos foram coletados no Setor de Estatística do 
DETRAN-GO e os de mortes no trânsito no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do 
Ministério da Saúde. Os dados foram analisados em sua totalidade e depois pela categoria 
do usuário da via: pedestre (V01 a V09), ciclista (V10 a V19), motos e triciclos (V20 a V39), 
ocupante de veículovii (V40 a V79) e outrosviii (V80 a V89). 

Primeiramente foi realizada uma análise descritiva dos dados. Depois os dados 
foram lançados sobre a base cartográfica estadual com a intenção de identificar 
concentrações de algumas características. Por fim foi analisada a estrutura dos núcleos 
urbanos principais dos municípios, a relação destes núcleos com a malha rodoviária no 
entorno e as taxas de mortalidade de pedestres. 

Para atestar a validade do estudo pretendido, foi realizada uma análise estatística. O 
programa Microsoft ® Excel 2007 foi usado para tabulação dos dados e a análise estatística 
foi realizada pelo programa SPSS® for Windows®, versão 16.0. Para avaliar a influencia do 
índice de mortalidade em relação aos momentos analisados foi utilizado o teste Friedman e 
teste Wilcoxon. Para correlação entre os Fatores Avaliados, mortalidades e entre 
Mortalidades e Fatores Avaliados foi utilizado o teste Regressão Linear. Foi utilizado como 
nível de significância o valor 5% (p<0,05). 
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Tabela 1- Correlação entre Mortalidades e Fatores Avaliados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regressão Linear. Elaboração: CIEPEix,2013. 

RESULTADOS 
  No conjunto os municípios da amostra somam mais de 60 % da população do 
estado. Essa proporção é equivalente para o quantitativo de mortes no trânsito. A proporção 
da frota de veículos registrada no conjunto desses municípios, entretanto, é bem maior 
chegando a quase 80% dos veículos do estado (Goiânia tem 40% da frota estadual). Os 
indicadores de violência no trânsito são maiores na amostra que as médias estaduais. Isso 
pode ser verificado na taxa de mortes por 100.000 habitantes (tm), na taxa de mortes de 
pedestres por 100.000 habitantes (tmp) e no percentual de mortes de pedestres (pmp).  
  
Tabela 2 – Dados da amostra e do estado de Goiás. População, frota e mortes no trânsito. Taxa de 
motorização. Taxas de mortalidade no trânsito e morte de pedestres por 100.000 habitantes. 
Percentual de morte de pedestres em relação ao conjunto. Ano 2010. 

  População % Frota % tmot Mortes % tm1 tmp2 pmp 

Amostra 3.672.833 61,2 1.890.472 78,5 0,52 1.228 61,1 36,4 6,6 19,1 

Goiás 6.003.788 100,0 2.408.705 100,0 0,40 2.010 100,0 33,5 5,7 17,0 
Fonte: IBGE/DETRAN/SIM-DATASUS/ 2010 

   
 Proporcionalmente a população da amostra é maior nos municípios do grupo B. Nestes 
municípios há um descompasso entre o tamanho da população e o tamanho da frota. Dos 
dez municípios com taxa de motorização mais baixas na amostra cinco pertencem a este 
grupo. Os municípios do grupo A registram proporcionalmente mais mortes no trânsito. 
Estes apresentam uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes bem mais alta que os 
outros grupos. Não há diferenças significativas nas taxas para pedestres por 100 mil 
habitantes entre os grupos, mas estes morrem proporcionalmente mais nos municípios do 
grupo B. A taxa de motorização é mais alta na amostra do que no estado.  
 
 
 

Fator População1 (hab) Frota de veículos (unidades) 
  b p b p 

2000         
T 0,0 <0,001 0,001 0,369 
P 0,0 <0,001 0,0 0,236 
C 0,0 <0,001 0,0 0,791 
M/T 0,0 <0,001 0,0 0,516 
VM 0,0 <0,001 0,0 0,865 
O 0,0 <0,001 0,001 0,202 
2007 

T 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
P 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
C 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
M/T 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
VM 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
O 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
2010 

T 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
P 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
C 0,0 0,002 0,0 0,011 
M/T 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
VM 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
O 0,0 <0,001 0,0 <0,001 
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Tabela 3 – Dados dos Municípios da amostra por grupo e do conjunto da amostra. População, frota e 
mortes no trânsito. Dados absolutos, percentual para a amostra, percentual para o estado e taxa de 
motorização. Ano 2010 

 População Frota Mortes m/100.000 mp/100.000 pmp tmot 
 % a % g % a % g % a % g     
20.001 a 100.000 19,9 12,2 18,5 14,5 23,7 14,5 47,2 6,5 14,3 0,48 

100.001a 500.000 44,6 27,3 30,2 23,7 43,6 26,6 31,1 6,7 22,1 0,32 

Mais de 500.000 35,4 21,7 51,3 40,3 32,7 20,0 30,9 6,5 20,9 0,75 

Total amostra 100,0 61,2 100,0 78,5 100,0 61,1 36,4 6,6 19,1 0,52 

Fonte: IBGE/ DETRAN-GO/ SIM-DATASUS – 2010 
 

A tabela 4 apresenta a proporção de mortes por categoria de usuário da via. Em 2000, o 
percentual de mortes de pedestres era significativamente maior para os municípios do grupo 
B. Em 2010 as taxas para essa categoria caem e se equiparam às taxas para Goiânia. Os 
municípios do grupo A apresentam em 2010 as menores proporções de morte de pedestre 
que ficam aquém da média para o estado de Goiás. A proporção de mortes de pedestres, 
em todos os grupos de Municípios, está aquém da média mundial (22%). 

A taxa proporcional de morte de ciclistas é bastante semelhante nas categorias de 
municípios e não sofre variação entre 2000 e 2010, com exceção de Goiânia que reduz em 
226 por cento a mortalidade proporcional de ciclistas. A taxa proporcional de morte de 
motociclistas aumenta em todos os grupos chegando a duplicar nos grupos A e B. As taxas 
para 2010 são compatíveis com  a média estadual e a mundial. Os municípios dos grupos A 
e B mantem as proporções de morte de ocupantes de veículo. Em Goiânia essa taxa cai 
quase 10 pontos percentuais. 

Para a categoria “outros” onde se inserem os acidentes com características pouco 
conhecidas os percentuais caem no geral. Nos municípios do grupo A estão os melhores 
índices, ainda bem maiores que a média mundial. 
 
Tabela 4 – Proporção de acidentes por categoria de usuário da via. Dados por grupo de municípios. 
Média para o estado de Goiás e média mundial. Anos 2000 e 2010. 

  Grupo A Grupo B Goiânia Goiás Mundial 

  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2010 2010 

Pedestres 15,8 13,4 27,3 20,7 11,9 20,9 17,0 22,0 

Ciclistas 4,2 4,8 4,6 4,3 4,9 1,5 3,3 4,0 

Motociclistas 14,7 29,2 10,2 21,3 16,9 25,4 25,6 25,0 

Ocupante VM 30,5 29,6 17,8 18,5 22,7 13,4 23,6 27,0 

Outros 34,7 23,0 40,1 35,1 43,6 38,8 30,5 19,0 

Todos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: SIM/DATASUS/MS – ONU/OMS 2013 

 
 

Tabela 5 – Taxas padronizadas (mortes/100.000 habitantes) por categoria de usuário da via. Dados 
por grupo de municípios. Média para a amostra. Anos 2000 e 2010. 

 

  Grupo A Grupo B Goiânia Amostra 

  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Pedestres 5,0 5,3 6,7 6,8 3,8 6,5 5,2 6,4 

Ciclistas 1,3 1,9 1,1 1,4 1,6 0,5 1,3 1,2 

Motociclistas 4,7 11,6 2,5 7,0 5,3 7,8 4,0 8,2 

Ocupante VM 9,6 11,7 4,3 6,0 7,1 4,1 6,5 6,5 

Outros 11,0 9,1 9,8 11,5 13,7 12,0 11,5 11,2 

Todos 31,6 39,7 24,5 32,7 31,5 30,9 28,5 33,4 
Fonte: SIM/DATASUS/MS- IBGE 
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Tabela 6 – Ranking das taxas de motorização para os municípios da amostra com posições em 2000 
e 2010. Taxas de motorização e percentual de crescimento no período.  

2000    2010   % 

Município tmot pos  Município tmot pos  

Goiânia 0,52 1o   Goiânia 0,75 1o 43 

Itumbiara 0,27 4o   Itumbiara 0,64 2o 137 

Catalão 0,29 2o   Catalão 0,60 3o 108 

Anápolis 0,28 3o   Anápolis 0,53 4o 90 

Jataí 0,22 7o   Jataí 0,53 5o 140 

Caldas Novas 0,20 9o   Caldas Novas 0,50 6o 152 

Uruaçu 0,16 13o   Uruaçu 0,47 7o 194 

Rio Verde 0,23 5o   Rio Verde 0,47 8o 104 

Morrinhos 0,22 6o   Morrinhos 0,46 9o 111 

Mineiros 0,20 8o   Mineiros 0,46 10o 129 

Formosa 0,17 11o   Formosa 0,46 11o 168 

Inhumas 0,17 10o   Inhumas 0,44 12o 160 

Goianésia 0,16 12o   Goianésia 0,40 13o 151 

Cristalina 0,12 15o   Cristalina 0,37 14o 210 

Aparecida de Goiânia 0,09 18o   Aparecida de Goiânia 0,35 15o 292 

Ipameri 0,15 14o   Ipameri 0,30 16o 100 

Jaraguá 0,11 16o   Jaraguá 0,30 17o 173 

Trindade 0,08 19o   Trindade 0,30 18o 272 

Niquelândia 0,08 20o   Niquelândia 0,29 19o 266 

Luziânia 0,09 17o   Luziânia 0,22 20o 144 

Valparaíso 0,03 21o   Valparaíso 0,15 21o 416 

Águas Lindas de Goiás 0,01 22o   Águas Lindas de Goiás 0,09 22o 773 
Fonte: Dados Setor de Estatística DETRAN/GO e IBGE. Elaboração do autor. 
 
As taxas de mortalidade padronizadas por 100.000 habitantes apresentam 

acréscimos em praticamente todas as categorias e todos os grupos de municípios. A taxa 
para pedestres cresce ligeiramente nos grupos A (10%) e B (1,5 %). Em Goiânia cresce 
significativamente (71%). As taxas para ciclistas crescem ligeiramente nos grupos A e B. Há 
uma redução significativa em Goiânia. As taxas para motociclistas são as que mais crescem 
em todos os grupos (grupo A: 146%, grupo B: 180%, Goiânia: 47%). Para ocupantes de 
veículos a taxa cresce ligeiramente no grupo A, cresce mais significativamente no grupo B e 
cai em Goiânia. Para o conjunto da amostra o dado mais notável é que a mortalidade de 
motociclistas dobra no período. 

 
As tendências nacionais para a última década estão marcando uma evolução 
extremamente diferencial: significativas quedas na mortalidade de pedestres, 
manutenção das taxas de ocupante de automóveis, leves incrementos nas 
mortes de ciclistas e violentos aumentos na letalidade de motociclistas Estes 
transformaram-se no ponto focal do crescimento da mortalidade em vias 
públicas. (WAISELFISZ: 2012, p.3). 
 

A taxa de motorização (número de veículos por habitante) cresce significativamente 
em todos os municípios da amostra. Cresce menos em Goiânia (43%) e Anápolis (90%) e 
nos municípios com as taxas de motorização mais baixas em 2000 apresentam-se os 
maiores percentuais de crescimento (Valparaíso: 416% e Águas Lindas: 773%). 
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Distribuição espacial dos índices de mortalidade 
No arranjo espacial dos municípios da amostra e dos diversos patamares das taxas 

de mortalidade no trânsito em 2000 e 2010, não é possível identificar um critério físico como 
uma região ou uma rodovia. Ao analisarmos sob o ponto de vista econômico (ARRIEL: 
2011) percebe se a predominância de municípios com dinâmica econômica diferenciada. 
Em estudo de 2011, Arriel elenca sete municípios como polos regionais (Goiânia, Anápolis, 
Rio Verde, Jataí, Catalão, Itumbiara e Brasília) e outros dez municípios como subpolos 
regionais (Ceres, Formosa, Jaraguá, Niquelândia, Porangatu, Iporá, Goianésia, Posse, São 
Luís de Montes Belos e Uruaçu). Dos 17 municípios citados 12 fazem parte da amostra. 
Outros municípios como Trindade, Inhumas e Aparecida de Goiânia (na RMG) e Valparaíso, 
Águas Lindas e Luziânia (na RIDE) apresentam forte relação de dependência com as  
cidades-polo.  

Na distribuição das taxas de mortalidade para pedestre é possível perceber uma 
lógica espacial. Em 2000 há uma concentração nos municípios localizados ao longo da BR-
040 no entorno de Brasília. Em 2010, a esses municípios somam-se outros na região de 
Goiânia. (ver figura 1) 

 
Forma urbana, infraestrutura rodoviária e mortalidade de pedestres. 

“Em todos los países se trazan las redes de carreteras y se dise�an la maioria de las 
vías públicas pensando sobretodo em los usuários de vehículos motorizados”. (OMS/BIRD, 
2004, p. 23) 

O experimento que segue foi realizado com a finalidade de investigar as relações entre 
a forma urbana e os índices de mortalidade no trânsito. O objetivo é estudar o desenho da 
infraestrutura rodoviária, sua relação com o núcleo urbano e a relação com a segurança 
viária. Nesse caso foram a analisados os dados relativos aos atropelamentos. Primeiro 
foram calculadas as taxas de mortalidade de pedestre por 100.000 habitantes nos 22 
municípios. Depois foram analisadas imagens vetoriais dos núcleos urbanos principais 
destes municípios. Foi levantado o desenho das rodovias no local e identificada a posição 
do centro principal. A partir daí foram calculadas a área do núcleo principal (onde se localiza 
o centro principal) e a área do(s) núcleo(s) secundário(s). Foram então calculadas as 
proporções do núcleo principal e do(s) secundário(s). Na tabela 7 é possível observar a 
relação entre ambos os índices. 

  
Figura 1: Evolução das taxas de mortalidade de pedestres nos municípios da amostra entre 2000 e 
2010. Em 2000 é perceptível uma concentração das taxas mais altas no entorno de Brasília. Em 2010 
estes índices se estendem para a região de Goiânia. Fonte: Elaboração do autor sobre mapa da 
AGETOP. Desenho: Ítalo de Castro, 2013. 
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Tabela 7 – Comparação entre as taxas de mortalidade de pedestre por 100.000 habitantes nos 
Municípios da amostra e a proporção da mancha urbana localizada além da (s) rodovia (s) que 
cortam o núcleo urbano. Em destaque a posição no ranking da mortalidade de pedestres. Ano 2010 

mp/ 100.000                        2010  Prop. núcleo secundário   2010 

município taxa pos.  município taxa pos. 

Ipameri 16,2 1o  Ipameri 66,5 1o 

Luziânia 12,6 2o  Goianésia 59,0 3o 

Goianésia 10,1 3o  Rio Verde 48,0 18o 

Cristalina 8,6 4o  Anápolis 46,1 11o 

Valparaíso 8,3 5o  Águas Lindas 46,0 6o 

Águas Lindas  8,2 6o  Trindade 45,0 13o 

Mineiros 7,6 7o  Morrinhos 44,0 19o 

Jaraguá 7,2 8o  Caldas Novas 41,0 22o 

Aparecida 6,6 9o  Catalão 40,0 15o 

Goiânia 6,4 10o  Valparaíso 35,0 5o 

Anápolis 6,3 11o  Uruaçu 32,0 14o 

Inhumas 6,2 12o  Jataí 28,0 21o 

Trindade 5,7  13o  Luziânia 28,0 2o 

Uruaçu 5,4  14o  Cristalina 27,0 4o 

Catalão 4,6  15o  Formosa 21,0 17o 

Itumbiara 4,3  16o  Itumbiara 10,0 16o 

Formosa 3,0  17o  Mineiros 6,0 7o 

Rio Verde 2,8  18o  Inhumas 3,0 12o 

Morrinhos 2,4  19o  Aparecida de 
Goiânia 

2,0 9o 

Niquelândia 2,4  20o  Goiânia 2,0 10o 

Jataí 2,3  21o  Jaraguá 2,0 8o 

Caldas Novas 1,4  22o  Niquelândia 0,0 20o 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados SIM/DATASUS- MS e CD- ROM “Mapas das cidades do estado de Goiás”, 2010. 
 

 
Figura 2: Croquis das áreas urbanas de 2 das cidades da amostra. A partir de mapas vetoriais foram 
calculadas as áreas urbanizadas de cada lado da(s) rodovia (s) e calculadas suas proporções. 
Elaboração do autor. Desenho: Ítalo de Castro, 2013. 
 

Dos 10 municípios com maiores taxas de mortalidade de pedestres quatro estão 
entre os municípios em que há uma maior proporção do núcleo urbano extra-rodovia. Os 
índices para Jaraguá, Aparecida de Goiânia e Goiânia divergem bastante se analisados 
segundo esse critério. Para Aparecida de Goiânia e Goiânia o tamanho, densidade e a 
complexidade das atividades urbanas parecem justificar esse comportamento. Nos casos de 
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Cristalina, Luziânia e Valparaíso parece haver uma dinâmica própria vinculada à BR – 040 
que corta esses municípios e suas áreas urbanas. 
 
CONCLUSÕES 

Os dados indicam uma aparente correlação entre desenvolvimento econômico, 
expressivas taxa de motorização e grande número de acidentes no trânsito. Boa parte dos 
municípios constituem-se em importantes polos e subpolos regionais e outra parte 
importante deles possuem relações de interdependência com esses polos.  

Há um crescimento generalizado das mortes de motociclistas como apontado na 
literatura sobre o tema com uma proporção significativa nos municípios do grupo A. As taxas 
para os atropelamentos são significativas nos municípios do grupo B embora em 2010 todas 
as taxas estejam aquém das médias mundiais divulgadas em estudo da ONU/OMS sobre o 
tema. Nos municípios localizados na periferia das metrópoles encontram-se características 
de baixa motorização e altos índices de mortalidade de pedestres. Há uma tendência 
espacial de concentração de atropelamentos nesses municípios localizados em áreas com 
grande complexidade funcional, densidade populacional e de circulação mas investimentos 
em infraestrutura incompatíveis com seus padrões de crescimento.  

Puderam ser percebidos possíveis impactos da infraestrutura rodoviária e sua 
relação com a malha urbana em alguns municípios (Ipameri e Goianésia são casos típicos). 
A formação de um grupo de municípios com altas taxas de mortalidade de pedestres ao 
longo da BR -040 merece investigação mais cuidadosa. 

É relevante destacar a proporção dos acidentes classificados na categoria de 
usuários Outros. Tratam-se prioritariamente dos acidentes com condições não explicitadas. 
Nos municípios estudados temos uma proporção que chega a 38 por cento dos acidentes 
enquanto na média mundial a proporção e de 19 por cento. Esse dado indica que boa parte 
dos acidentes ainda não são conhecidos o suficiente e a questão da informação é 
fundamental para o enfrentamento do problema. 
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i Nesta pesquisa foram abordados os acidentes de trânsito com vítimas fatais. 
ii Dados da OMS-ONU/2004. 
iii Dados WAISELFISZ/2012. 
iv
 São quatro as pesquisas desenvolvidas: “Cidade compacta ou dispersão urbana?” - Profa. Milena  

d´Ayala; “Mortalidade no trânsito e ordenamento territorial” - Profa Angélica de Amorim Romacheli; 
“Circulação, dinâmica espacial e acidentes de trânsito nos municípios goianos” -  Profa. Celina  
Manso e “Um olhar sobre a fragmentação configuracional  do tecido urbano de Goiânia - Prof. Patrick 
di Almeida  
v A RIDE é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, 
Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, 
Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, 
Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e 
Buritis, no Estado de Minas Gerais. Decreto federal no 7.469 de 2011. 
vi A Região Metropolitana de  Goiânia  compreende  os municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, 
Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, 
Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio 
 de  Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. Lei complementar no 27 de 30/12/99. 
vii Inclui automóveis, caminhonete, veículos de transporte pesado e ônibus 
viii A categoria outros inclui o item “Acidente com veículo motorizado ou não motorizado tipo de veículo 
não explicitado”, onde são cadastrados mortes com poucos dados sobre o acidente. 
ix A análise estatística foi elaborada pelo CIEPE – Centro de Informação Ensino e Pesquisa 
Estatística, sediado em Goiânia 


