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RESENHA 
 
O artigo apresenta o anuário de indicadores do Detran-AL fazendo uma análise sobre o 
cenário da informação sobre acidentes de trânsito no Brasil, dentre outros dados 
relacionados às atividades dos departamentos estaduais de trânsito. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO 
 
Informação é um elemento imprescindível para qualquer processo de planejamento. É 
preciso conhecer uma determinada realidade quando se tem o objetivo de trabalhá-la, a 
exemplo da segurança viária, cujo panorama local precisa ser traçado quando se tem a 
intenção de combater a violência no trânsito. É fundamental, portanto, a existência de um 
banco de dados e de um processo de sistematização e divulgação dos mesmos, para 
estruturar o planejamento das ações de um órgão executivo de trânsito. 
 
Neste contexto, o Anuário de Indicadores do Detran-AL, desenvolvido pela Coordenadoria 
Setorial de Segurança do Trânsito (CSST), é um documento elaborado para fornecer dados 
à sociedade acerca dos elementos englobados no escopo de atuação desta instituição. Os 
objetivos fundamentais são os de contribuir para a promoção de uma gestão transparente e 
divulgar informações que possibilitem o desenvolvimento de análises e estudos pelo setor 
público e privado, assim como por estudantes e profissionais de áreas diversas. 
 
Em seu terceiro ano de lançamento, o Anuário de indicadores do Detran-AL tem 
apresentado resultados substanciais, configurando-se como uma importante ferramenta 
para estruturar as ações de planejamento, educação e fiscalização de trânsito em Alagoas. 
 
DIAGNÕSTICO 
 
A primeira versão do Anuário de indicadores do Detran-AL foi lançada em 2011, com o 
período de referência 2010/2011, em suporte DVD e online. O conteúdo incorporava links, 
informações sobre veículos, condutores, emissão de guias e acidentes e infrações de 
trânsito, tudo isto em formato de relatórios temáticos, boletins informativos, mapas e 
infográficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Figura 2 - Versão 2 

A segunda versão, lançada em 2012, trouxe, além das informações presentes na versão 
anterior, dados sobre atendimento ao público, fiscalização, recursos, evolução do Detran-
AL, além de um perfil das vítimas de acidentes, elaborado pelo setor de Serviço Social do 
Órgão. O conteúdo foi gravado em DVD e também disponibilizado no site do Detran, em 
formato de revista digital (arquivo executável e on line) e pdf. Tabelas com dados brutos 
foram disponibilizadas para download. 
 
Origem dos dados 
 
A maior parte dos dados presentes no Anuário são obtidos a partir do sistema corporativo do 
Detran-AL. No caso de dados sobre acidentes e infrações de trânsito,  as informações 
também são provenientes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER-AL), além dos centros de estatísticas dos principais hospitais 
do Estado e da Secretaria Estadual de Defesa Social, assim como o setor de Serviço Social 
do Detran-AL, que contribui com sua pesquisa anual sobre vítimas de acidentes que 
procuram informações sobre o seguro DPVAT. 
 
Procedimentos 
 
Dados de acidentes 

1- Coleta de dados de acidentes e infrações de trânsito, oriundos dos boletins de 

ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Estradas de Rodagem e 

Departamento Estadual de Trânsito. 

a. B.O da PRF e DER/PM 

Os dados são recebidos em planilha de Excel e transferidos à planilha modelo 

estabelecida pelo DENATRAN, que reúne os dados de todos os órgãos de trânsito; 

b. B.O da perícia do Detran/AL 

Os dados dos B.Os são importados ao SEATRAN (software de estatística 

desenvolvido pela tecnologia do Detran) a partir de um arquivo de texto gerado no 

sistema corporativo. 

2- Coleta e sistematização das matérias sobre acidentes publicadas nos jornais 

impressos e online do Estado. 

Dados de infrações  

c. Dados de infrações de trânsito do sistema corporativo do Detran-AL que engloba 

todas as infrações autuadas no estado de Alagoas. 
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Dados de vítimas 

d. Levantamento do perfil das vítimas de acidentes de trânsito - Serviço Social do 

Detran-AL 

e. Dados estatísticos dos hospitais (HGE e Unidade de Emergência do Agreste) 

f. Dados estatísticos do Corpo de Bombeiros 

g. Dados do SAMU 

h. Dados estatísticos do IML 

Os dados sobre condutores (CNH por sexo, idade, categoria etc.), veículos (evolução da 

frota, veículos por espécie, tipo de combustível etc.) e atendimento (guias emitidas, 

atendimento on line, exames médicos e psicológicos realizados etc.) são coletados no 

sistema corporativo do Detran-AL, assim como do banco de dados do Call center, e 

trabalhados em tabelas, gráficos, infográficos e textos, dentre outras ferramentas. 

Sistematização, análise e propagação dos dados 

Os dados coletados nem sempre chegam em formato processável, assim que muitos deles 

passam por um processo de (1) digitação e/ou transferência de formato. Após este processo 

os dados são (2) agrupados de forma que eles possam ser integrados em uma base única, 

de acordo com a sua tipologia (acidentes, infrações, vítimas). Então se dá início ao processo 

de (3) montagem de gráficos e análise da informação, com a produção de textos analíticos, 

artigos temáticos, análises comparativas etc.. Por fim são elaborados (4) materiais gráficos 

de propagação da informação, como infográficos e mapas. Tudo isto congregado no (5) 

anuário de indicadores do Detran-AL. 

O projeto gráfico das duas primeiras versões foi montado pela Coordenadoria Setorial de 

Segurança do Trânsito. Uma empresa que presta serviços ao Detran-AL está trabalhando 

na próxima versão que será lançada em setembro. Em seguida, estão apresentadas 

algumas imagens do Anuário 2011/2012, publicado no ano passado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Custo estimado dos acidentes 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apesar de o Anuário do Detran-AL já se configurar como uma ferramenta importante, com 
muita informação disponível, ainda há muitas dificuldades para construí-lo, desde a carência 
de pessoal a problemas no que diz respeito à coleta e convergência dos dados de 
acidentes. O processo de montagem dos estudos ainda exige muito trabalho manual e 
processos que poderiam ser simplificados e melhorados com recursos tecnológicos e 
padronização de procedimentos operacionais e, sobretudo, com integração dos órgãos que 
trabalham direta e indiretamente com o trânsito e comprometimento com a importância de 
se gerar e divulgar informações. 
 
 
 

Figura 4 - Crescimento da frota Figura 5 - Idade da frota 

Figura 6 - Vítimas de acidentes Figura 7 - Acidentes de trânsito 

Figura 8 - Infrações Figura 9 - CD do anuário 



  

PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
A versão 2012/2013 do Anuário está em fase de elaboração e conterá, além da atualização 
das informações presentes nas versões anteriores, outros estudos, como: a) pontos com 
maior número de acidentes; b) análise da política nacional de mobilidade urbana; e c) 
informações sobre acidentes publicadas pela imprensa. A divulgação será realizada por 
meio de uma versão impressa compacta e de um hotsite interativo, onde o interessado 
poderá comentar as informações e compartilhá-la através das redes sociais. Também 
haverá um blog com informações e artigos diversos. A ideia é atrair a atenção do público 
jovem, os líderes nas estatísticas de vítimas de acidentes de trânsito, e promover um 
processo espontâneo de divulgação e compartilhamento das informações.  
 
Outro fator deve influenciar positivamente as novas versões que surgirão nos próximos 
anos: a implantação do projeto Vida no Trânsito em Alagoas.  
 

O governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, lançou, em junho de 2010, o 
Projeto Vida no Trânsito, uma ação interministerial desenvolvida em parceira com a 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Bloomberg Philanthropies, 
fundação internacional de promoção de atividades na área social. O principal 
objetivo do Projeto é reduzir lesões e óbitos no trânsito em municípios selecionados 
por uma comissão interministerial. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010)
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O Projeto, implantado inicialmente em cinco capitais do Brasil, está se expandindo e chega 
a Alagoas. Sua meta inicial é montar uma estrutura integrada de coleta e convergência de 
dados, através da elaboração de um procedimento operacional padrão – POP para o 
processo de registro e compartilhamento de informações sobre acidentes de trânsito. O 
objetivo é melhorar o registro dos acidentes e criar um banco de dados robusto para ser 
utilizado por todos os órgãos interessados, incluindo o Departamento Nacional de Trânsito. 
Este projeto tende a melhorar a informação sobre acidentes de trânsito no estado de 
Alagoas e, consequentemente, agregar qualidade ao conteúdo do Anuário de indicadores, 
assim como dar uma contribuição para a melhoria deste tipo de informações no cenário 
nacional. 
 
Na Coordenadoria Setorial de Segurança do Trânsito – CSST do Detran-AL, uma vez que 
os dados são coletados, sistematizados e estudados, são desenvolvidas estratégias para 
combater o problema da violência no trânsito, através da elaboração de planos de ações. 
Atualmente esta ação está substanciada, basicamente, em cinco frentes distintas: 
 

1. Elaboração de diretrizes de redução da acidentalidade e morbimortalidade; 

2. Estudo de pontos críticos – em parceria com a Gerência de Engenharia de Tráfego; 

3. Operação Lei Seca – em parceria com a Gerência de Planejamento da Fiscalização; 

4. Montagem de um Plano de Segurança Viária – em parceria com a Gerência de 

Engenharia de tráfego e Planejamento da Fiscalização; 

5. Participação na comissão gestora do projeto Vida no Trânsito em Maceió e no 

estado de Alagoas; 

CONCLUSÕES 
 
Poucos Detran no Brasil publicam anuários de indicadores apontando uma carência de 
espontaneidade na divulgação de informações relacionadas às atividades destas 

                                                
1
 Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=37122&janela=1>. Acessado 

em: 17 jul. 2013. 
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instituições. O cenário se complica quando se trata de informações sobre acidentes de 
trânsito, já que o problema se expande para um contexto estrutural do país, onde a coleta 
de dados é precária e a sua sistematização pior ainda. 
O Registro Nacional de Estatísticas de Acidentes de Trânsito – RENAEST, do DENATRAN 
não está ativo. Problemas diversos, incluindo a falta de capacidade dos estados e 
municípios de coletar e enviar os dados para configurar um banco nacional, contribuíram 
para isto. O projeto Vida no Trânsito mostra potencial para promover mudanças na estrutura 
de registro de acidentes. Além dele, há outras ações ocorrendo nacionalmente que projetam 
um cenário diferente para alguns anos. 
 
Em Alagoas ainda há muitos problemas na coleta de dados sobre acidentes, sobretudo no 
que diz respeito aos municípios do interior do Estado. A sistemática de integração de dados 
originários de distintos órgãos, por sua vez, também precisa passar por mudanças, 
tornando-se oficial e automatizada para que os técnicos possam concentrar-se no 
desenvolvimento de estudos e projetos que venham a melhorar as condições de mobilidade 
de nossas cidades e construir documentos importantes como o Anuário de indicadores do 
Detran-AL. 
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