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Traffic psychology: explaining how surprisingly well drivers manage with risks on 
roads, and why they fail sometimes 

Heikki Summala, Traffic Research Unit, Department of Psychology, University of 
Helsinki 

The history of road accident research witnesses waving of emphasis between two kinds 
of explanations for accidents, the ones that emphasize individual differences, the other 
that emphasize the general human cognitive and motivational factors.  The extreme 
"individual" view once claimed that drivers who incur accidents are less skillful, more 
aggressive, and simply deviant and their licenses should be withdrawn, with no 
restrictions to be applied to driving of the safe majority.  The other theories suggested 
that crashes may happen to anybody, and it is the cognitive and motivational basis of 
human behavior, shared by all drivers, that does not fit to the traffic system.  Accidents 
were seen as an output of the traffic system, and the safety efforts be targeted to the 
whole system and all drivers in it.  Both views are rooted in the first decades of 
motorization, nearly 100 years ago.  Both views also seem partially valid when 
explaining accident causation.  Much emphasis is given to the safety of younger and 
older drivers, representing the two ends of the life-time driver career with obvious 
developmental problems in each of them.  Why then the "normal driver" during his/her 
active decades of driving, well after the novice years and well before deteriorating of 
skills and brains, succeeds so well, and why crashes occur sometimes? 

My answer continues from what we called the "zero-risk theory" in 1976 with Risto 
Näätänen, and reflects the decades' discussion among psychologists on what drivers 
actually control while driving. 

Having practiced driving for thousands of hours, drivers have developed expertise that 
gives good tools for risk control.  This paper reviews the development of the concept of 
safety margin, and its role in risk control by drivers.  While in motion, we do and we 
must control limits of the "safety envelope" around us, the space and time within which 
we feel safe and comfortable.  Safety margins can be seen as affective or emotional 
heuristics that alarms when keeping within this comfort zone is at stake.  Together with 
well developed perceptual-motor routines and well learned predictions of what follows 
next in traffic this mechanism keeps drivers on the safe side.   

On the other side, however, drivers should be seen as maintaining speed and progress of 
travel, and perceiving opportunities to promote these goals.  Such goals  
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tend to cut safety margins little by little and lead to the development of habits that do not 
take infrequent dangers into account, and give room for coincidences that may be 
disastrous.  Expertise, as always, means that the task seems to be easy and in full control, 
and with plenty of time available.  This is a prolific base for driver distraction, be it due 
to getting down to additional tasks deliberately while at the wheel, or to monotony that 
leads to lapses of attention.  This all, without strong motives and feelings like aggression 
or peer pressure or self-enhancement, and even without deteriorating effects of alcohol 
and drugs, is bound to result in crashes occasionally also among safety-minded normal 
drivers.   
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Taking Traffic Psychology Interventions to the Streets: 

Applying Our Knowledge to Create Community Behavior Change 
 

Bryan E. Porter, Ph.D. 
Associate Professor & Ph.D. Programs Director 

Department of Psychology 
Old Dominion University, 

U.S.A. 
 
Traffic psychology has made great strides in understanding basic characteristics affecting 
driver, passenger, and pedestrian behaviors (e.g., attention, attitudes, personality, decision-
making, and adaptation).  It has also made gains affecting behaviors in community settings, 
although such research is less common than work in laboratories or with self-report 
instruments.  I argue psychologists must be willing to step into community settings more 
willingly and apply techniques to change behaviors that impact the public health of 
roadway use.  This requires the combination of disciplines (media, engineering, 
enforcement, policy, and psychology), patience, application of appropriate methodologies 
(i.e., quasi-experimental), and in most cases, sufficient funding.  I provide examples of such 
work that resulted in changing risky behaviors. I discuss the role of two models in directing 
community interventions: the Interlocking Contingency Model (Mattaini, 1996) and the 
Precaution-Adoption Process Model (Weinstein 1988; 1992).  The Interlocking 
Contingency Model (ILC) derives from applied behavior analysis and provides insight 
regarding the different forces on a behavior’s likelihood of occurring. The Precaution-
Adoption Process Model (PAPM) helps researchers understand how to affect risk 
perception so that people realize they are vulnerable to a risk but that a protective behavior 
can be adopted (e.g., safety-belt use to protect from a real threat of injury in a crash).  In 
conclusion, I outline a manageable plan for researchers to do more community intervention 
efforts. The reward will be satisfaction with making a positive impact on the lives of those 
around us. 
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Affective and symbolic meaning of car use 

 
Linda Steg, Department of Psychology, University of Groningen,  

 
The car is much more than a means of transport. The car is not only popular because of its 
instrumental functions, but also because of its symbolic and affective functions. I will 
discuss the results of a series of studies in which we examined the instrumental, symbolic, 
and affective motives for car use. Instrumental motives reflect the convenience or 
inconvenience caused by car use, such as its speed, flexibility and safety. Symbolic motives 
refer to being able to express yourself and your social position by using a car. Affective 
motives reflect emotions evoked by driving a car, such as pleasure and arousal. We first 
studied if these three motives for car use can indeed be distinguished, and whether people 
are likely to admit that they value the symbolic and affective functions of the car. Second, 
we examined the significance of these three motives for different groups of car users. Third, 
we explored to what extent these motives predict individual car use. Fourth, we studied to 
what extent the evaluation of instrumental, symbolic, and affective aspects of the private 
car differs from the evaluation of public transport on these aspects. Results reveal that the 
symbolic and affective motives are important predictors of car use, although people are not 
likely to admit that these motives are important to them. Moreover, the car is evaluated 
much more favourably on these aspects than public transport. The symbolic and affective 
motives are evaluated most favourably by youngsters, man, low income groups, and 
frequent drivers.  
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SIMRAV Sistema Integrado de Monitoramento e Rastreamento Automático de 

Veículos 
 

Evaldir Negrelli – Renault Brasil 
 
Em 2006 foi publicada a Lei Complementar 121/06 criando o Sistema Nacional de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. 
 
Em cumprimento a essa Lei, em 2007 o CONTRAN publicou a Resolução 245/07 criando 
o Equipamento Antifurto Obrigatório a ser instalado em veículos novos fabricados a partir 
de agosto/09, postegado para setembro/10. 
 
Em decorrência dessa Resolução, varias ações se sucederam: 
- Grupos de trabalhos estão em curso desde 2007, envolvendo todas as entidades afetadas; 
- Novas Resoluções CONTRAN e Portarias DENATRAN associadas foram publicadas nos 
anos seguintes; 
- A Portaria 253/09 do DENATRAN contém o principal resultado dos trabalhos: as 
especificações do antifurto e o procedimento de homologação do equipamento e dos 
provedores de serviço de monitoramento; 
- Foi criado um SIM card GSM (o SIM245) e um protocolo de comunicação (o ACP245) 
como padrão DENATRAN a ser adotado por todos os fabricantes e provedores de serviço; 
- A Operação Assistida foi criada pelo DENATRAN a partir de setembro/09 para 
implementar e testar o seu sistema SIMRAV, que fará o controle da frota de veículos 
equipados com antifurto. 
- O início da produção de veículos novos equipados com antifurto foi postergado para 
setembro/10. 
 
De acordo com especificações da Portaria 253/09 do DENATRAN, as principais funções 
do equipamento antifurto são: 
- Bloqueio autônomo (ou local); 
- Bloqueio remoto; 
- Localização. 
 
A ativação das funções de bloqueio remoto e localização é decidida pelo proprietário, 
mediante contratação de uma provedora de serviço de monitoramento homologada pelo 
DENATRAN. 
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Trânsito - Problemas e Soluções 

 
Marcos Olandoski, Ensitec Tecnologia Ltda, Brasil 

 
 
São apresentados os diferentes tipos de trânsito, pessoas, veículos, aviões. Os seus 
problemas atuais em nossa cidade no Brasil e no mundo. As soluções possíveis, tempos e 
investimentos necessários. Também são apresentadas as dificuldades pessoais geradas pelos 
problemas de trânsito em todos os seus níveis. 
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Ambientalização da Psicologia do Trânsito: na procura de uma mobilidade 
sustentável 

Hartmut Günther, Laboratório de Psicologia Ambiental, Universidade de Brasília 

Mobilidade pode ser considerada no cerne da psicologia ambiental: seja em nível micro – 
espaço pessoal; nível próximo – vizinhança; nível público – cidade; ou em nível global. 
A medida em que o indivíduo (consegue) passar por estes espaços, a sua relação com 
estes ambientes e o significado dos mesmos muda. Em outras palavras, mobilidade 
constitui a ligação transacional entre o indivíduo e o ambiente (Günther, 2003). 

Tradicionalmente, psicologia do trânsito é visto como um triângulo constituído pelo 
indivíduo, a via e o meio de transporte. Nesta apresentação argumentaremos que:  

a) da mesma maneira que mobilidade constitui a ligação transacional entre indivíduo e 
ambiente na psicologia ambiental, constitui o fulcro do triangulo pessoa – via – veículo. 
Desta maneria a psicologia do trânsito é levado para além de estudar múltiplas relações 
bidirecionais;  

b) psicologia do trânsito não se restringe ao problema de uma locomoção segura 
(redução de sinistros) e eficiente (uso de recursos naturais) do ponto A para o ponto B, 
especialmente, no que diz respeito ao transporte motorizado. O triangulo pessoa – via – 
veículo precisa considerar todos as pessoas, vias e modalidades de transporte; 

c) o conceito da sustentabilidade inclui o desenvolvimento, a aceitação e a manutenção 
de modalidades alternativas de mobilidade, isto é, por parte do indivíduo, vias e 
modalidades de transporte alternativas; 

d) ao concentrar-se no fulcro da psicologia do trânsito, isto é, considerando a mesma da 
perspectiva da psicologia ambiental, pode contribuir tanto para uma redução de sinistros 
do trânsito quanto para a adoção de modalidades mais sustentáveis de transporte.   

Referência Günther, H. (2003). Mobilidade e affordance como cerne dos estudos pessoa-
ambiente. Estudos de Psicologia, 8(2), 273-280. 
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Caixas Pretas Automotivas 
 

Eduardo Todt; Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 

Com o desenvolvimento de equipamentos computadorizados em automóveis, 
particularmente unidades de controle eletrônico e controles de disparo de airbags, dados 
significativos referentes a parâmetros dinâmicos e de sistemas de segurança antes e durante 
colisões passaram a estar disponíveis, armazenados em memória. Com isto surge uma 
grande oportunidade para fornecer subsídios para perícias técnicas de colisões, aperfeiçoar 
veículos e aumentar a adesão ao cumprimento da lei por parte de motoristas conscientes da 
monitoração eletrônica embarcada. É necessária a normatização universal tanto dos dados 
como dos procedimentos de coleta e segurança contra fraudes, bem como da certificação 
dos equipamentos e assimilação do potencial da disponibilidade destas informações por 
parte dos legisladores e sistema jurídico. 
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Dimensiones psicosociales de la movilidad urbana en el segundo asentamiento 
humano más grande del mundo: La Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

Javier Urbina Soria, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma do México 

jaurso@gmail.com  

La zona metropolitana de Ciudad de México es el segundo asentamiento humano más 
grande del mundo, con más de 23 millones de habitantes y una flota de 4.5 millones de 
vehículos. Su crecimiento no ha sido adecuadamente planeado, por lo que tiene un 
complejo entramado de sistemas para la movilidad urbana, que son ineficaces y un 
tormento diario para la mayoría de la gente. Actualmente se están desarrollando diversas 
estrategias para mejorar dichos sistemas, pero desafortunadamente no se están tomando 
en cuenta los elementos psicológicos. 

El objetivo del estudio fue analizar las variables psicosociales que influyen en la decisión 
de uso de uno u otro modo de transporte, y sobre la opinión de los usuarios acerca del 
transporte público y del transporte en autos particulares. También se analizaron las 
relaciones entre la movilidad urbana, la calidad ambiental y la salud. La muestra fue de 
1,200 habitantes de la zona metropolitana, hombres y mujeres con edades entre 18 y 75 
años, con distintos grados de educación y de todos los niveles socioeconómicos.  

Los resultados mostraron que los coches privados son el modo de transporte más seguro 
y cómodo, aunque sean costosos. El transporte público en general se percibe como 
incómodo, ruidoso, perturbador e inseguro, pero barato. El subterráneo (metro) es el más 
rápido, menos contaminante y barato, mientras que los microbuses son los más 
inseguros. La gente refiere efectos del transporte sobre la salud física, pero también sobre 
el bienestar psicológico. Los impactos más percibidos son estrés, enfermedades 
respiratorias, lesiones y muertes por accidentes de tránsito. 

Los resultados obtenidos reflejan la opinión de los usuarios de las diversas modalidades 
de  movilidad pública, así como la visión de quienes se transportan en autos particulares. 
Estos datos son una base muy importante para la procuración de mejoras en la movilidad 
urbana, pues consideran el punto de vista de los usuarios. 
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Álcool e Trânsito 

 
Raquel de Boni; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

 
 

Foram apresentados resultados do projeto “Impacto do Uso de Bebidas Alcoólicas e 
Outras Substâncias Psicoativas no Trânsito Brasileiro”, realizado em parceria entre o 
Núcleo de Estudos em Pesquisa em Trânsito e Álcool (NEPTA) do HCPA e da UFRGS e a 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República (SENAD/GSIPR). 
 Este projeto foi composto por oito estudos principais que buscavam, de modo geral, 
avaliar a prevalência de alcoolemia positiva e uso de outras substâncias psicoativas –
maconha, cocaína, anfetaminas e benzodiazepínicos- em diferentes amostras de indivíduos 
maiores de 18 anos, que fossem motoristas ou vítimas de acidentes de trânsito.   As 
amostras foram concebidas de forma a compor um “case”, na cidade de Porto Alegre, e a 
obter dados de abrangência nacional, coletados em rodovias federais e seguidos através de 
entrevistas telefônicas. Além disso, foram realizados estudos na área de Bioética, que 
pudessem sustentar a pesquisa com estes indivíduos no Brasil. Em Porto Alegre foram 
obtidos dados em emergências, Departamento Médico Legal, Empresa Pública de 
Transporte e Circulação e pontos de venda de bebidas alcoólicas – e a partir destes foram 
avaliados os custos, os locais de maior densidade de acidentes e as prevalências de uso de 
álcool e drogas. 
 Para a realização dos estudos o projeto contou com diversos parceiros institucionais, 
apresentados no livro “Uso de bebidas alcoólicas e outras drogas nas rodovias brasileiras e 
outros estudos”, que pode ser encontrado e lido na integra a partir do  download do livro no 
site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Droga. 
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Colisiones entre pedestres irreflexivos y vehículos: Un caso para la Ciencia Eco-

Conductual 
 

Mauricio Leandro 
Universidad da Costa Rica, Costa Rica 

 
 
 
Para autoridades y conductores, los pedestres irreflexivos son una bien conocida subespecie 
de peatones poco cuidadosos, desconsiderados e irresponsables que irrespetan la ley de 
forma consistente. Con la ayuda de la Psicología tradicional, este fenómeno es 
generalmente etiquetado como una conducta aberrante susceptible de ser corregida con 
programas de educación apropiados. Desde la óptica de la Psicología Ambiental, los 
peatones irreflexivos son una complicada manifestación de negociaciones propia de ciertos 
escenarios conductuales. 
Una serie de características de colisiones entre pedestres irreflexivos y vehículos que 
ocurrieron en Nueva Jersey (EUA) entre 2003 y 2009 fue utilizada para modelar el 
resultado de gravedad de las lesiones resultantes de la colisión. Análisis Espacial y 
Ecuaciones Estructurales mostraron cómo el ajuste general del modelo puede ser mejorado 
si se incluyen elementos contextuales que median en el efecto de las características 
individuales sobre la gravedad de las lesiones.  Recomendaciones para futura investigación 
y políticas se discuten luego de presentar los resultados. 
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As cidades,o trânsito e os transportes públicos 

 
Ailton Brasiliense Pires; 

Associação Nacional de Transportes Públicos, Brasil 
 
 
 
 
Até a primeira metade do século XX nossas cidades eram compactas, densas, 
independentemente de seus tamanhos. Como consequência, a maioria das viagens a 
trabalho, aos estudos, as consultas médicas eram feitas a pé, ou por curtas viagens de 
transporte público. Com a extraordinária motorização dos últimos 50 anos, com a 
manutenção do crescimento populacional, nossas cidades implodiram, levando a ocuparem 
áreas maiores sem planejamento urbano, centrado no automóvel e, com elevados custos de 
deslocamento. Apesar de tudo isso,pergunta-se:estamos condenados a ter uma qualidade de 
vida cada vez pior...? 
  
 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
Retratos do risco quando jovem 

 
Eduardo Biavati 

Em Trânsito Consultoria, Brasil. 

 
 
 O fim do ensino fundamental é uma festa. É uma despedida de uma demorada 
infância. Aos 14 anos todo mundo sabe o que quer e do que gosta; escolhe o que come e o 
que veste – bom, ao menos pensa que sabe e que escolhe, e isso basta para encher a boca e 
dizer: “a vida é minha”! 
 É uma época sensacional, para arrepio de professores e pais. Os adultos que sabem 
tudo, ou pensam que sabem, olham para essa galera efervescente, prevêem a perda iminente 
das rédeas, imaginam perigos horrendos e percebem que o abismo entre gerações não era 
papo furado. 
 O que levam na bagagem para o ensino médio esses jovens 
formandos do 9o ano? Se  é verdade que a adolescência vem invadindo o antigos limites da 
infância e da vida adulta, poderíamos encontrar nos hábitos de saúde dessa garotada de 14 
anos o prenúncio dos comportamentos de risco que a colocará no alvo das várias violências 
e, em especial, da violência do trânsito? 
 Os resultados de três novas pesquisas contribuem para o entendimento dos elos que 
formam a violência do trânsito entre nossos jovens: a Pesquisa Nacional da Saúde do 
Escolar (MS/IBGE), o survey "A balada, o carona e a Lei Seca" (DENATRAN) e a 
Pesquisa sobre beber e dirigir e uso do cinto de segurança (SBOT). 
 Lidos em conjunto essas pesquisas formam um importante painel dos hábitos, 
costumes e riscos vividos pelos jovens e ensinam que precisamos olhar muito além do 
mundo restrito do trânsito para pensar em educar para o trânsito. Se houver interesse 
genuíno em estabelecer um diálogo com essa galera, será necessária pensar uma nova 
linguagem e novos conteúdos. 
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MESA REDONDA 

 
Usuários Vulneráveis do Trânsito: Pedestres e Ciclistas 

COORDENADOR: Renata Jucksch Torquato, Universidade Federal do Paraná, Brasil.  
 
A proposta dessa mesa é discutir, sob vários aspectos, os usuários vulneráveis do trânsito. 
Enquanto tópico de pesquisa os pedestres e ciclistas têm sido negligenciados. Fato que 
também transparece nas poucas pesquisas apresentadas nos congressos voltados para o 
trânsito. O número de atropelamentos é muito elevado sendo urgente o conhecimento de 
pesquisas sobre a acidentalidade e fatores de risco para que se possa pensar em estratégias 
específicas voltadas para a segurança dos usuários mais vulneráveis no trânsito. Os 
objetivos dessa mesa redonda serão: explanar sobre a acidentalidade dos pedestres na 
America Latina e, conhecer os fatores de risco para os pedestres, os fatores de risco para o 
ciclista e estratégias para diminuir o número de acidentes com estes. Por fim se discutirá o 
perfil do ciclista no Uruguai. 
  
TÍTULO 1: Fatores de risco para o pedestre com ênfase nos processos psicológicos 
Renata Jucksch Torquato, Universidade Federal do Paraná, Brasil.  
 
 
Existem vários fatores que podem influenciar a segurança dos pedestres e podem ser tanto 
intrínsecos quanto extrínsecos. Os pedestres são um grupo mais heterogêneo quando 
comparados com os motoristas, pois enquanto todo os motoristas passaram por testes e 
treino para que possam entrar no sistema de trânsito, os pedestres não passam por nenhum 
treinamento específico que os capacite a se deslocar em segurança. Essa heterogeneidade 
diz respeito a características intrínsecas entre os diferentes grupos de pedestres (crianças, 
jovens, idosos, portadores de necessidades especiais, etc.). Fatores externos de risco como 
fatores ambientais, características dos veículos, visibilidade dos pedestres, álcool e celular, 
atuam juntamente com os fatores internos podendo influenciar a mortalidade em caso de 
atropelamento. Essa apresentação busca discutir os fatores de risco para o pedestre, bem 
como estratégias junto a esse grupo de usuários do trânsito visando sua segurança. 
 
 
TÍTULO 2: Pedestrian-Car Collisions in Latin America 
Mauricio Leandro, Universidad da Costa Rica, Costa Rica 
 
Collisions are unevenly distributed across the world in terms of geography. Poor and 
middle-income countries account for about 85% of road accident related deaths and for 
90% of the annual disability adjusted life years (DALYs) lost because of road traffic 
injuries. This presentation explores the role of Pedestrian-Car Collisions as an outcome of 
social injustice, inequality, and other structural conditions prevalent in poor and middle-
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income countries in specific Latin American countries. Using recent data from public 
sources, a set of explanatory models is built and analyzed. Recommendations for policy 
actions are derived from those models. 
 
TÍTULO 3: Fatores de risco para os ciclistas e estratégias de prevenção  
Cláudio Márcio Antunes Franco, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 
 
Em 2005, no Brasil, foram registrados 383.371 acidentes de trânsito com vítimas, onde 
5.763 morreram. Dentre os mortos, 1.515 eram ciclistas. Os ciclistas constituem um grupo 
de risco, onde vários fatores aumentam a chance deles se envolverem em um acidente. No 
entanto, apesar do número de vítimas ser alarmante, poucas pesquisas foram realizadas para 
compreender as causas, sendo o conhecimento baseado principalmente em pesquisas 
realizadas fora do Brasil. O ciclista está sujeito à queda e, por apresentar-se geralmente 
desprotegido, pode sofrer algum tipo de traumatismo sendo muito importante o uso de 
equipamentos de segurança para minimizar a gravidade de suas lesões. O objetivo dessa 
apresentação é discutir os fatores de risco para os ciclistas e destacar a importância de 
conhecê-los para buscar soluções para diminuir o número de acidentes envolvendo a 
bicicleta. 
 
TÍTULO 4: Perfil del ciclista Uruguayo 
Ileana Poloni, Centro de Estudios del Tránsito del Uruguay (CETU), Uruguai. 
 
En nuestra sociedad, el uso de la bicicleta históricamente ha sido diverso: para distracción 
por los sectores ricos de la comunidad y como medio de transporte por los sectores pobres. 
Por ejemplo, sería impensable que un psicólogo fuera de su casa a la clínica en bicicleta. Si 
bien esto ha comenzado a cambiar con los jóvenes actuales, el cambio es muy lento. Por lo 
mismo, existen algunas ciclo-vías en las ciudades, pero en paseos o ramblas, para 
distracción; en cambio en las grandes avenidas, no existen. Con la crisis económica del año 
2002, agravado con la crisis de 2008, el uso de la bicicleta ha tenido un aumento 
incontrolable, con el consiguiente aumento en la siniestralidad, pues no se han construido 
ciclo-vías. Hecha esta aclaración con respecto al medio en que se mueven nuestros ciclistas, 
analizaremos sus características comunes  –  algunas comunes también a los conductores de 
autos –  que conformarán su perfil.  Estas son algunas: desconocimiento de normas y 
señalizaciones; poca conciencia de los riesgos; desconocimiento de la conveniencia de 
planificar maniobras; trato descuidado a su bicicleta. 
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MESA REDONDA 

 
Estágio em Psicologia do Trânsito: Possibilidades e Desafios 

 
Coordenador: Fábio Henrique Vieira de Cristo e Silva  
 
Esta mesa-redonda objetiva discutir a formação do psicólogo do trânsito no Brasil; mais 
especificamente o estágio, suas possibilidades e desafios, a partir da ótica do estagiário e do 
orientador. As quatro apresentações abordarão os seguintes tópicos: 1) o que é um estágio 
curricular, buscando caracterizá-lo, especificamente, na área da psicologia do trânsito, e 
indicações de como elaborar um plano de atividades no contexto das organizações de 
trânsito/transporte; 2) relato de experiência de ex-estagiária em um órgão municipal de 
trânsito, após a realização do seu estágio curricular obrigatório; 3) relato sobre a atividade 
de orientação e análise dos relatórios de estágio no contexto das clínicas de avaliação 
psicológica para motoristas, atividades estas relacionadas à um curso de capacitação para 
psicólogo perito; e 4) relato de experiência de implantação de estágio em um sindicato 
rodoviarista, como parte da formação em um curso de especialização em Psicologia do 
Trânsito. A partir das apresentações, espera-se oferecer recomendações para futuros 
estagiários, orientadores, universidades e instituições de trânsito/transporte para que, em 
um futuro breve, possamos encontrar um campo mais fértil às novas idéias e estruturas 
mais adequadas ao desenvolvimento da psicologia do trânsito. 
 
 
Título 1: Estágio curricular em Psicologia do Trânsito: Desenvolvimento e indicações para 
a elaboração de um plano de atividades 
Fábio Henrique Vieira de Cristo e Silva (Universidade de Brasília) 
 
O papel do psicólogo do trânsito no Brasil vem se direcionando a uma atuação ampla e 
interdisciplinar, cujo foco ultrapassa a avaliação psicológica em motoristas, incluindo: 
mobilidade humana, educação no trânsito e prevenção de acidentes. Essa perspectiva tem 
reflexos na formação do psicólogo do trânsito, especialmente no estágio curricular 
obrigatório, que se propõe a inserir profissionalmente o estudante, possibilitando exercícios 
práticos, contatos com profissionais e com questões da área. Somente nos últimos anos, 
verificam-se relatos de estágio em Psicologia do Trânsito publicados ou apresentados em 
periódicos/eventos, dentre eles, dois exemplos: em 2005, realizou-se o primeiro estágio 
curricular no Rio Grande do Norte, fruto do convênio entre Universidade Federal (UFRN) e 
Departamento de trânsito (DETRAN-RN); em 2008/2009, realizaram-se estágios 
curriculares no órgão Estadual e Municipal de Trânsito de Belém-PA, em parceria com a 
Universidade da Amazônia (UNAMA). A escassez de oportunidades de estágio e de 
publicações sobre o assunto sugere a necessidade de esforços para desenvolver esta 
atividade acadêmica, disponibilizando, por exemplo, indicações para a elaboração do Plano 
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de Estágio (PA). O PA deve estabelecer os objetivos a serem alcançados no estágio e as 
atividades planejadas. Pode ser elaborado por meio de um diagnóstico institucional, em 
seus diversos setores, que apoiará a construção das ações, estando em sintonia com os 
trabalhos importantes para a instituição e seus profissionais. Simultaneamente, a 
formulação das ações está associada ao domínio que se tem da literatura específica da área 
e de saberes afins, assim como de métodos e técnicas de pesquisa. 
 
 
Título 2: Estágio curricular em Psicologia do Trânsito: Relato de uma experiência 
Shaianna Corrêa das Neves (Universidade Federal do Paraná) 
 
Com base na concepção de que o estagiário de Psicologia do Trânsito deve ser um 
profissional polivalente, capaz de realizar uma leitura interdisciplinar e ampla do trânsito, 
desenvolveu-se o estágio na Companhia Municipal de Transportes de Belém (CTBel). As 
atividades elaboradas foram planejadas com base em um “diagnóstico” por meio do qual 
levantaram-se dados acerca do organograma da Companhia, dos psicólogos lotados na 
instituição – setor e atividades desenvolvidas – e das possíveis frentes de atuação. O 
objetivo foi dar continuidade aos projetos existentes e propor novas ações; porém, os 
empecilhos limitaram o desempenho no estágio, dentre eles: a concepção da atuação do 
estagiário, o limitado conhecimento do papel dos psicólogos já atuantes, a falta de estrutura 
e recursos e questões políticas. Contudo, foi possível desenvolver projetos vinculados à 
educação para o trânsito, ao setor psicossocial e atendimento aos motoristas de táxi 
(processo administrativo). A entrada de um estagiário de Psicologia na instituição foi de 
grande valor, uma vez que deu visibilidade para esta área de atuação e possibilitou a 
tomada de consciência por parte dos outros colaboradores sobre as possibilidades de 
atuação do estagiário, favorecendo a abertura para futuras parcerias e projetos. Romper com 
os fatores limitantes e tentar viabilizar um novo olhar sobre esta área dependerá de um 
esforço conjunto entre profissionais, instituições e até mesmo dos próprios Conselhos de 
Psicologia. Mais especificamente no local de estágio, o êxito na experiência dependerá 
muito mais das características pró-ativas do estagiário, de sua iniciativa e esforço pessoal, 
do que dos incentivos institucionais. 
 
 
Título 3: Estágio em clínicas credenciadas: Um relato de experiência 
Ingrid Luiza Neto, (Universidade de Brasília – Laboratório de Psicologia Ambiental), 
Cristiana Mesquita (Sociedade Educacional pela Cidadania no Trânsito - SET) 
 
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência obtida durante um curso de capacitação de 
psicólogo perito de trânsito, no decorrer da atividade de estágio em clínicas de avaliação 
psicológica (Brasília-DF). Foi entrevistada uma professora que supervisionou a atividade e 
analisados 22 relatórios realizados pelos alunos após o estágio. A entrevista indica que 
foram encontrados empecilhos junto ao DETRAN-DF para obter permissão para a 
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realização da atividade e junto aos alunos, que demonstraram resistência por encontrarem 
dificuldades no acesso às clínicas. Entretanto, a professora considera que a atividade foi 
relevante para a formação pessoal e profissional dos alunos, pois puderam observar a 
realidade vivenciada nas clínicas. O relato dos alunos contém: a postura do psicólogo da 
clínica; adequação do espaço físico; características observadas durante a entrevista; 
aplicação e correção dos testes; elaboração do laudo; encaminhamento dos resultados ao 
DETRAN e arquivamento do material psicológico. Os relatórios enfatizaram aspectos 
positivos, como a agilidade dos profissionais no manuseio e correção dos testes. Poucos 
itens negativos foram indicados, como a utilização mecânica do modelo de entrevista e a 
não elaboração de laudos dos candidatos considerados aptos. Os relatos dos alunos sugerem 
que a experiência permitiu concatenar teoria e prática, contribuindo para estabelecer uma 
visão crítica sobre o trabalho realizado nas clínicas. Conclui-se que, embora o Conselho 
Nacional de Trânsito não indique a obrigatoriedade de realização do estágio, tal experiência 
pode ser muito positiva para os alunos e deve ser expandida a outras esferas de atuação do 
psicólogo do trânsito. 
 
 
Título 4: Aspectos preventivos e interventivos em Psicologia do Trânsito: Uma experiência 
no Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Urbano de São Paulo 
Maria Tereza Campos, Regiane Ribeiro Aquino, Solange Monteiro Carvalho (Universidade 
Cruzeiro do Sul) 
 
O presente trabalho descreve um projeto de atividades práticas psicológicas no Sindicato 
dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, 
desenvolvidas por alunos de um Curso de Especialização em Psicologia do Trânsito. Visa 
contemplar as diferentes possibilidades de atuação e de formação do psicólogo do trânsito. 
O projeto foi desenvolvido nas modalidades de intervenção primária, secundária e terciária. 
A primária pretende intervir antes que surja algum problema, como um conjunto de 
medidas que visa a educação para a saúde, sendo promovido palestras mensais, atendendo o 
interesse da Secretaria de Saúde do Sindicato. A secundária é um prolongamento da 
anterior e visa diminuir a prevalência do problema-alvo, buscando auxiliar o indivíduo a 
formular um pedido de ajuda e o favorecimento de uma relação terapêutica efetivamente 
privilegiada. Os encaminhamentos são feitos pelo corpo médico, com queixas relacionadas 
a stress, depressão, agressividade, perda auditiva e dificuldade para continuar a exercer a 
atividade profissional. A técnica utilizada é a Psicoterapia Breve de base psicanalítica, que 
busca obter melhora da qualidade de vida em tempo limitado, focando os esforços na 
resolução de problemas psicológicos. A terciária, ainda em efetivação, objetivará evitar a 
recidiva, visando a reintegração do indivíduo na sociedade, em uma ação conjugada com a 
instituição voltada para a saúde dos profissionais de trânsito. Este é o primeiro projeto do 
Curso de Especialização, tendo por base, além da produção de conhecimento e o 
atendimento a comunidade, o compromisso social na formação de profissionais conscientes 
e competentes de suas funções.
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MESA REDONDA 
 

La Psicología y el Tránsito en Siete Países de América1. 
 

Coordenador: Emilio Moyano Díaz2, Universidad de Talca, Chile. 
 
Se compara  algunas cifras relativas a seguridad de tránsito y el rol de la Psicología 

como profesión en este ámbito en siete países de América. 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay tienen disímiles 

tasas de accidentalidad, morbi y mortalidad de tránsito y también diferente 
profesionalización de la psicología en ello. Las tasas de mortalidad por 100 mil hbts. más 
altas corresponden a Argentina y México, mientras Brasil encabeza un segundo subgrupo 
constituido también por Uruguay y Colombia,  para -con tasas menores- cerrar con Costa 
Rica y Chile. La tasa de mortalidad por millón de vehículos hace subir a Colombia a primer 
lugar -manteniendo a México en primeros lugares- para seguir un segundo grupo con 
Argentina y Brasil y, finalmente, encontrar a Uruguay, Chile y Costa Rica.  

La principal tarea profesional ejercida por los psicólogos es el examen de aptitud 
para conducir. Mientras en el DF en México la licencia de conducir se obtiene sin ningún 
tipo de examen, en el resto de México existe una variedad de los mismos (Urbina, 2010) y, 
en Colombia, si bien es exigible el examen de aptitud mental éste es realizado por médicos 
(Gálvez-Hoyos, 2010), y la psicología del tránsito allí es virtualmente inexistente, 
ocurriendo algo similar en Costa Rica (Leandro, 2010). En Argentina la ley de tránsito no 
incluye a psicólogos (Grosso, 2010) y -al igual que en Colombia- el examen de aptitud es 
realizado por médicos mientras en Brasil –país con aparentemente la mayor tradición 
histórica en esto- existe el licenciamiento mediante examen psicológico y hay un muy 
importante número de psicólogos(as) trabajando en ello y desde antaño (Bianchi, 2010). 
Finalmente, en Chile hubo una efímera participación de  psicólogos(as) en el otorgamiento 
de licencia en 1985, pero exámenes considerados muy extensos y heterogéneos más una 
fuerte presión de otros sectores profesionales y políticos invocando mayor eficacia los hizo 
salir del sistema, siendo su rol ‘recuperado’ para los médicos. Actualmente en la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito aportan en educación y campañas de tránsito (Moyano 
Díaz, 2010).  

Se observa que el campo profesional del licenciamiento ha estado en disputa entre 
gremios profesionales de la medicina y la psicología  y,  hasta donde sabemos, –y salvo la 

                                                 
1 Mesa por invitación; Congresso Interamericano de Tränsito y Transporte, 11-13 junio 2010, Curitiba, Brasil, 
2 Ex–Asesor Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del Gbno. de Chile.E.Mail:emoyano@utalca.cl.  
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laudable excepción de Brasil- ha dominado la primera. Tal vez un área en que la psicología 
y sus practicantes interesados en transporte y seguridad de tránsito podrían muy 
probablemente con éxito expandir su investigación científico-académica y rol profesional 
sea el de la educación y re-educación de tránsito (de infractores y accidentados) y las 
campañas pro-seguridad, su creación, contribución a su realización y evaluación de sus 
resultados (Moyano Díaz, 2002). 
  
 

Sintesis  Epidemiológica de la accidentalidad vial y el rol del psicólogo en la República 
Argentina. 

 
Susana Grosso 

 
La Accidentalidad Vial constituye una histórica y grave problemática epidemiológica que 
ha sido descuidada en nuestro país. En el año 2008, con la nueva Ley de Tránsito 26.363, se 
crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con avanzado marco legislativo y 
financiamiento específico. Destacamos algunos datos relevantes en esta presentación: 
En el año 2009 se produjeron 90.851 siniestros con Víctimas. La tasa de mortalidad fue de 
183.48 por cada millón de habitantes y 79.06 por cada cien mil vehículos, con un total de 
fallecidos de 7.634. La franja etaria más afectada es entre los 15 y 35 años. El sexo 
masculino representa el 77.74% del total de fallecidos. Si bien la Psicología ha ido ganando 
espacios significativos en el ejercicio de su incumbencia, dicha Ley, gravosamente, no 
incluye al Psicólogo. Desde el año 1995 con la Ley 24.449, persiste la prioridad del criterio 
medico para el otorgamiento de Licencias de Conducir. La FePRA, logró la importante 
creación de una Comisión Nacional de Psicología del Tránsito. La misma, todavía no tiene 
disponible la  información centralizada, respecto de la cantidad de psicólogos que se 
encuentran, trabajando en esta temática. Por ello, no contamos con un banco de datos que 
reúna las múltiples intervenciones en el Pre y Postaccidente, inherentes a esta 
imprescindible especialidad. 
 

A Psicologia do Trânsito no Brasil: desafios para sua sobrevivência. 
 

Alessandra Sant’Anna Bianchi, Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 

 
A psicologia do trânsito foi uma das primeiras práticas dos psicólogos no Brasil, antes 
mesmo da regulamentação da profissão, em 1962. A sociedade conhece esses psicólogos 
por seu labor nos exames prévios para a Carteira Nacional de Habilitação.  São mais de 
9000 profissionais envolvidos com o processo de avaliação psicológica de futuros 
condutores, mas também daqueles que buscam mudar de categoria de habilitação para 
conduzir. Paralelo a esse processo de prática profissional vem sendo desenvolvida uma 
psicologia do trânsito dedicada a pesquisa científica e a busca de soluções para os 
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problemas de comportamento no trânsito. Os profissionais que trabalham nessa abordagem 
de psicologia do trânsito ainda constituem um grupo pequeno, mas que em crescendo, 
sistematicamente nos últimos anos. 
 

Alguns aspectos da Psicologia do trânsito em Chile: sobrevôo epidemiológico e papel 
profissional no contexto de América latina. 

Emilio Moyano Díaz, Uiversidad de Talca, CHILE  

Chile tem  uma política de segurança de trânsito construída participativamente desde 1992, 
e ela se mantém em seus eixos centrais até hoje.  Compara-se aqui  a taxa de acidentalidade 
chilena -das mais baixas de América Latina (12x100 mil hbts.) junto a Costa Rica- a de 
motorización e outras, ao mesmo tempo que o papel profissional dos psicólogos chilenos é 
caracterizado e comparado respeito do exercido em outros seis países latino-americanos .  

Em Chile é obrigatório um exame para obter  licença de conduzir e os psicólogos –como 
em quase todos os países de América latina salvo Brasil -onde existe uma notável,  
imitável  e histórica participação profissional- não têm papel legal em isso.  Tiveram-na  em 
1983-84, durante um muito breve período já que a cidadania não legitimou a modalidade –
lenta, heterogênea e eventualmente invasiva - do exame praticado (debilidade técnica-
política), e onde a rápida disponibilidade dos médicos a incluir dentro de seu exame 
(oftalmológico e general ) aspectos psicológicos de aptitude fez  sair  aos psicólogos do 
sistema. Excepcionalmente estes  têm estado presentes na  construção da política, a 
proposição de úteis e avaliação de campanhas de segurança de trânsito, nas escolas de 
condutores e empresas de transporte (avaliando e capacitando condutores principalmente)  
e, no âmbito acadêmico,  pesquisando acidentes e segurança de trânsito (Moyano Díaz, 
1999; Moyano Díaz, Peña & Rubinstein 2003, etc.). Nesta apresentação também é proposto 
um conjunto de atividades de ampliação  do papel para os psicólogos (as) na área para 
contribuir  à segurança de trânsito de seus países. 

 
 

Necesidad de la Psicologia del Tránsito en Colombia 
 

Jesús María Gálvez Hoyos, Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga, Colombia  
 

Ante el  aumento en los niveles de accidentalidad en el tránsito, la psicología puede orientar 
estudios para comprender los procesos que intervienen en la conducción de vehículos 
automotores, el tránsito y la movilidad, las conductas de riesgo que se presentan en esta o 
las características de personalidad de los conductores que, como factores personales 
intervienen en la conducta de conducir y en la movilidad de las personas en los corredores 
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viales, con el fin de identificar estrategias para desarrollar e implementar en  prevención de 
la accidentalidad en estas áreas. De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del país en los últimos  años los niveles de accidentalidad han 
aumentado en un 40%, de acuerdo con la Policía de tránsito en lo que va transcurrido de 
este año 2010, en el área metropolitana de Bucaramanga estos se han incrementado en un 
80%. Tanto los Ministerios de Transporte y Seguridad Social, como el Fondo de 
prevención Vial y la Policía de Tránsito y de Carreteras, entre otros organismos presentan 
estadísticas que indican el aumento progresivo en la accidentalidad. La psicología del 
Tránsito en al país está ausente, actualmente existe un grupo de investigación en psicología 
del transporte desde la psicología organizacional, mas desde la concepción de tránsito como 
tal se desconoce. El Nuevo Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, indica que para 
efectos de la tramitación de la licencia de conducción, su suspensión o cancelación se debe 
demostrar la aptitud física, mental y de coordinación automotriz soportados por un 
certificado médico, aspectos eminentemente psicológicos que deberían ser evaluados por 
un psicólogo especializado, pero hasta el momento no existen los criterios para el trabajo 
psicológico en el área.  
  
  

Colisiones y Atropellos en Costa Rica 

Mauricio Leandro, Psychology/Environmental PhD. Program.  GSUC/CUNY 
 
Las colisiones y atropellos se ubican entre las primeras cinco causas de muerte, superadas por 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, afecciones respiratorias crónicas e infecciones. 
Las colisiones y atropellos constituyen la primera causa de muerte violenta en el país, con un 75% 
de participación. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dos niños o niñas 
al día son víctimas de colisiones o atropellos. Asimismo, la mortalidad masculina triplica la 
femenina. De acuerdo con el Ministerio de Transportes, los costos derivados de este tipo de eventos 
representan el 1% del PIB y para el Ministerio de Salud son una de las principales  causas de 
discapacidad. En los últimos años el número de víctimas  parece haberse estabilizado o incluso 
podría haber disminuido, lo cual no es claro debido a un sistema de estadísticas poco oportuno. La 
gravedad de las lesiones ha aumentado, lo cual obliga a dar atención cada vez más especializada y a 
un mayor ritmo de renovación de infraestructura y servicios. El costo actual de hospitalización 
aproximado por paciente es de unos US$3100 y el costo de recuperación se ha calculado en 
US$50000 por paciente (datos del autor). 
 
El papel de la Psicología ha sido muy modesto, con enfoque de atención a víctimas y en campañas 
de prevención, como parte de equipos multidisciplinarios en instituciones estatales.Recientemente,  
el Colegio de Psicólogos propuso incluir en la Ley de Tránsito un examen  psicológico obligatorio a 
personas en busca de licencia de conducir.El proyecto fue rechazado en la Asamblea Legislativa. El 
tema del rechazo al examen psicológico tiene varias explicaciones. En primer lugar, aumentaría el 
costo de la licencia de US$65 a unos US$155. Por otro lado, el Colegio de Médicos y Cirujanos se 
oponía al examen  argumentando que ya en el examen médico actual se incluye una evaluación de 
capacidades mentales. Además, la aplicación de un examen psicológico no es aceptada por todos los 
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profesionales en Psicología. Actualmente, el trabajo de los pocos profesionales de Psicología 
dedicados a estudiar el fenómeno de la movilidad se enfoca  prioritariamente a la promoción de 
transporte ambientalmente sostenible con metas de reducción de colisiones y atropellos a mediano y 
largo plazo. 
 

 
Licenciamiento y accidentalidad: contribuciones potenciales de las ciencias sociales y 

del comportamiento 
 

Javier Urbina Soria, Facultad de Psicología, UNAM 
jaurso@gmail.com 

 
En los últimos años la movilidad urbana se ha venido constituyendo en un campo de 
análisis que demanda la intervención de múltiples profesionistas. Hay desde luego una 
intervención obligada del urbanismo y la ingeniería, pero también se requiere de la 
participación, no siempre reconocida, de la psicología, la sociología y la antropología.  
En el presente trabajo se abordan dos áreas en las cuales la psicología tiene un gran 
potencial para aportar propuestas y soluciones: la accidentalidad y la emisión de licencias o 
permisos para conducir. 
En cuanto al primer aspecto, en México se han estudiado los patrones territoriales de la 
accidentalidad, identificando hasta el nivel de cruceros cuál es el índice de accidentes, 
analizando el tipo de víctimas, los daños infligidos y las características de la vialidad. Así, 
puede afirmarse que en la gran mayoría de los accidentes están involucrados aspectos de 
orden psicológico que llevan a conductores y/o peatones, a comportarse de manera 
inadecuada. 
En relación con el segundo aspecto, el otorgamiento de permisos para conducir, el 
panorama nacional presenta un variado mosaico de requisitos formales para su expedición, 
pero resalta el hecho de que en la Ciudad de México, en donde vive uno de cada cinco 
mexicanos, la licencia se entrega sin ningún tipo de examen; ni revisión médica, ni prueba 
de habilidades de manejo, ni certificación de la agudeza visual, ni examen de conocimiento 
del reglamento y mucho menos un diagnóstico psicológico. Sólo hay que presentarse, dar 
sus datos personales, pagar una cuota y listo, en diez minutos se obtiene la licencia. En 
otras entidades federativas sí existe la obligación de cubrir un conjunto de exámenes, pero 
existe una gran diversidad entre ellas. 
En ambos casos, tanto en la accidentalidad como en la expedición de licencias de manejo, 
existe una clara necesidad de incluir elementos de orden psicológico, lo mismo para 
prevenir la ocurrencia de accidentes que como medio para procurar la instrumentación de 
estilos de manejo no agresivo. 
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Rol del psicólogo de la seguridad vial en Uruguay 

Ileana Poloni G., C.E.T.U. 

Los datos de la siniestralidad en el tránsito del Uruguay muestran básicamente dos 
aspectos importantes: a) la cantidad de siniestros ha aumentado en los últimos años y, b) 
esto tiene relación con el aumento en el parque automotor y el desarrollo comercial del 
país. El gobierno ha respondido con una ley que creó la Unidad Nacional de Seguridad 
Vial, UNASEV, que ha comenzado a planificar los cambios.    

La Psicología de la Seguridad Vial es una ciencia totalmente nueva en el país y por lo 
mismo, el rol del psicólogo de la seguridad vial recién está empezando a delinearse. En 
estos años, su tarea se ha limitado a la interpretación de los datos que resultan de los 
exámenes psico-técnicos aplicados a los conductores profesionales. Como en Uruguay el 
ordenamiento constitucional confiere a los gobiernos departamentales la autoridad sobre 
el tránsito, no todas las intendencias municipales cuentan con psicólogos ni realizan 
exámenes psico-técnicos.  Sólo en los últimos años hemos podido incidir para que los 
psicólogos se integren en los equipos que trabajan en la prevención y en el tratamiento 
del estrés post traumático. 
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MESA REDONDA 

 

Ações formativas em Psicologia do Trânsito 

João Carlos Alchieri, Ana Elisa Salomão Bosquê, Silvio Serafim da Luz Filho 

 

A presente proposta busca apresentar as principais ações educativas em psicologia com 
ênfase no trânsito em distintos contextos e âmbitos. Cabe destacar a inexistência de ações 
especificas na maior parte dos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia no 
contexto do trânsito no país. Assim entende-se que a possibilidade de ampliar e 
potencializar ações voltadas a educação continuada nesta área pode fazer frente as 
mudanças da sociedade nos últimos anos. Tradicionalmente a psicologia tem o 
entendimento que a área de transito tem sua especificidade de atuação na avaliação 
psicológica junto ao processo de habilitação do condutor. Assim sendo há pouco 
investimento em pesquisa e desenvolvimento de ações extensionistas e também em 
desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes em formação. Há instituições 
como a UFPR que apresenta ações integradas de ensino pesquisa e extensão na área, além 
de ênfase junto ao programa de pós-graduação mestrado. Na UFSC o desenvolvimento de 
ações relacionadas a pesquisa e extensão na área potencializam a educação junto a 
comunidade profissional. Também organizações privadas como a SAPIENS promovem 
cursos de extensão e especialização na área de transito a profissionais psicólogos 
caracterizando formas de intervenção voltadas a educação continuada. No nordeste, a 
UFRN apresentou propostas de ações e intervenções interinstitucionais com o estágio em 
psicologia no trânsito, além de cursos de especialização em gestão de trânsito. Estas 
atividades podem capacitar ainda mais o profissional psicólogo nas ações junto ao trânsito 
no país, ampliando e desenvolvimento novas intersecções e conhecimentos. 
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A psicologia no contexto do trânsito: Desenvolvimento, aplicações e reflexões 
Coordenador: Fábio Henrique Vieira de Cristo e Silva 
Esta mesa-redonda objetiva discutir vários aspectos do comportamento humano no trânsito, 
a partir da perspectiva da Psicologia Ambiental e Psicologia Social. Compõe-se de cinco 
apresentações que se relacionam aos desafios futuros da psicologia do trânsito no Brasil, ao 
descarte inadequado de lixo, às justificativas de motoristas para as infrações, ao 
comportamento do idoso no trânsito e às percepções de jovens universitários em relação à 
lei seca. A partir desses trabalhos, espera-se oferecer elementos para a reflexão e a 
aplicação dos conhecimentos psicológicos nos problemas do trânsito. 
 
 
Título 1: Psicologia do trânsito no Brasil: De onde veio e para onde caminha? 
Fábio Henrique Vieira de Cristo e Silva, Hartmut Günther (Universidade de Brasília – 
Laboratório de Psicologia Ambiental) 
 
Neste trabalho, são abordados aspectos históricos da psicologia do trânsito no Brasil. Na 
primeira parte, discutem-se as raízes do modelo brasileiro de habilitação e o 
desenvolvimento dos estudos psicotécnicos com motoristas, a fim de se evitar acidentes de 
trânsito. Inicialmente, houve grande influência estrangeira e da teoria da propensão aos 
acidentes, sendo elaborados os primeiros critérios e normas para a população brasileira a 
partir de 1950. Em seguida, apresenta-se um breve histórico dos Departamentos de Trânsito 
(DETRANs), salientando a sua importância na institucionalização e expansão da psicologia 
do trânsito. Nos anos 60, foi regulamentada a criação dos serviços psicotécnicos nessas 
instituições; desde então, a avaliação psicológica de motoristas continua sendo obrigatória à 
todos os candidatos à habilitação. Na terceira parte, são apontadas direções futuras para a 
psicologia do trânsito no enfrentamento de alguns problemas que se intensificaram neste 
século, prejudicando a qualidade de vida urbana (por exemplo, os congestionamentos e a 
poluição atmosférica). São discutidos, ainda, possíveis desenvolvimentos futuros: no plano 
acadêmico, novos livros na área devem ser organizados e publicados; no campo 
profissional, o desafio é continuar expandindo as atividades do psicólogo, ocupar outros 
campos de atuação e desenvolver práticas inovadoras. As universidades terão um papel 
crucial no desenvolvimento da psicologia do trânsito, ofertando cursos de especialização. A 
psicologia do trânsito no Brasil deverá ampliar seu escopo além da segurança viária, 
incluindo estudos que abranjam aspectos associados à escolha do modo de transporte. 
 
Título 2: Descarte inadequado de lixo no trânsito: aspectos teóricos 
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André Luís Ferreira Moniz, Cleide Maria de Sousa, Ingrid Luiza Neto, Hartmut Günther 
(Universidade de Brasília – Laboratório de Psicologia Ambiental) 
 
O Descarte Inadequado de Lixo (DIL) entre motoristas e passageiros é um comportamento 
anti-social, anti-ambiental e delituoso, tipificado como falta média no Código de Trânsito 
Brasileiro. O objetivo deste estudo foi descrever antecedentes para DIL no trânsito. Foi 
elaborado um questionário, com perguntas fechadas, disponibilizado na internet por 
aproximadamente 60 dias (até janeiro/2010) e divulgado por meio de listas e sites de 
relacionamento. A amostra (N=418) foi composta sem sua maioria por mulheres (62%), 
residentes em Brasília-DF (50,9%), não fumantes (93,6%), com idades entre 20 e 40 anos 
(66,2%), nível superior completo e incompleto (47,4%), com carteira nacional de 
habilitação (90,9%) e que dirige freqüentemente (82,4%). Os participantes declararam já ter 
testemunhado resíduos sendo jogados pela janela de veículos no trânsito (99%); admitiram 
já ter descartado resíduo (28,8%) e não identificam DIL no trânsito como uma infração 
(19,9%). Entre aqueles que admiram já ter praticado DIL, os itens mais descartados foram: 
papel (24,4%), restos de frutas (21,8) e chiclete (20,4%). Pessoas com maior escolaridade 
declararam menos DIL (?2(8)= 24,945, p<0,05), assim como as moradoras de cidades com 
maior IDH - Índice de Desenvolvimento Humano (?2(2)=7,883, p<0,05). Não foram 
encontradas diferenças significativas entre DIL, sexo e idade. Os dados indicam 
significativa relação entre nível sócio-econômico e DIL no trânsito. Estudos futuros devem 
considerar variáveis como influência da norma social e a eficiência dos serviços de limpeza 
locais. Sugerem-se também delineamentos com medidas não reativas como observação 
direta do comportamento. 
 
 
Título 3: Justificativas de motoristas para infrações de trânsito: Esboçando um modelo 
teórico 
Ingrid Luiza Neto, Hartmut Günther (Universidade de Brasília – Laboratório de Psicologia 
Ambiental) 
 
O presente trabalho investigou as justificativas de motoristas para infrações de trânsito, 
utilizando a abordagem multimétodos. Três estudos foram delineados com base nos 
referenciais da psicologia social, psicologia ambiental e psicologia do trânsito. O estudo 1 
foi realizado com 563 motoristas, que responderam a uma escala de desengajamento moral, 
com 36 itens. No estudo 2, 161 policiais militares de um Batalhão de Trânsito responderam 
a um instrumento autoaplicável, contendo 19 itens, no qual indicaram as justificativas mais 
utilizadas por motoristas infratores. O estudo 3 consistiu na análise de conteúdo de 129 
recursos interpostos ao DETRAN do Distrito Federal, identificando os argumentos 
utilizados por condutores infratores que foram multados. Ao longo dos três estudos, 
elaborou-se um modelo teórico que considera os mecanismos psicológicos mais utilizados 
pelos motoristas ao justificar seus atos transgressivos, a saber: reconstrução da conduta, 
distorção do agente da ação, jeitinho e negação da culpa. A discussão aponta para a 
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utilização da justificativa como instrumento para a redução de infrações e de acidentes, no 
sentido de permitir que as autoridades de trânsito desenvolvam contra argumentos 
convincentes e moralizantes. Conclui-se indicando a necessidade de desenvolver ações de 
educação e esforço legal que priorizem a busca pela responsabilização do infrator pelos 
seus atos, pois o transgressor quase sempre exclui a sua participação e responsabilidade no 
ato cometido. 
 
 
Título 4: Comportamento e estratégias de idosos no trânsito: Um estudo exploratório 
na cidade de Brasília–DF 
Natália Ferreira Damião (Universidade de Brasília – Laboratório de Psicologia Ambiental) 
 
O envelhecimento da população mundial se caracteriza como um fenômeno de impacto 
expressivo, ao qual o Brasil não está imune. Neste país o contingente de idosos já 
ultrapassa a soma dos 14 milhões, ou seja, isto corresponde a 8,7% da sua população, se 
configurando como o grupo etário que mais cresce proporcionalmente. Tal fato envolve a 
participação do idoso em atividades cotidianas, dentre elas a utilização das vias de 
transporte. Entretanto, a longevidade acarreta numa série de impactos físicos, os quais 
podem implicar em conseqüências que afetem o desempenho do idoso neste contexto. O 
presente estudo buscou investigar o comportamento de idosos usuários do sistema de 
trânsito. A investigação contou com a participação de 30 sujeitos, sendo a maioria do sexo 
masculino (56,6%), com idade igual ou acima de 60 anos (M = 68 anos, DP = 7). 
Empregou-se entrevista semi-estruturada e os dados foram coletados na cidade de Brasília. 
Por sua vez, estes foram analisados por meio de análise de conteúdo. Os resultados 
sugeriram que ainda que a maioria dos discursos proferidos pelos idosos aponte para o fato 
de que estes não percebam influências em seu comportamento no trânsito, a literatura 
indica uma realidade totalmente oposta. Tal negação pode ser explicada pela transformação 
dos papeis sociais na velhice. Mesmo assim, há a necessidade de desenvolver o conceito de 
segurança no trânsito e a manutenção da mobilidade de pessoas idosas, garantindo a 
sustentação de um estilo de vida ativo. 
 
 
Título 5: Variáveis que influenciam a percepção de jovens quanto a lei seca 
Rafaela Frade Reis, André de Carvalho Pereira, Hortênsia Pereira de Souza, Hartmut 
Günther (Universidade de Brasília) 
 
Em junho de 2008 entrou em vigor a lei 11.705, conhecida como lei seca. Este trabalho 
teve como objetivo investigar a percepção de estudantes universitários de Brasília-DF 
quanto a essa lei: (1) A relação entre a percepção sobre a lei seca, freqüência de consumo 
de bebida alcoólica e comportamento no trânsito de pessoas que bebem e que não bebem; 
(2) Mudanças comportamentais quanto ao consumo de bebida alcoólica e direção antes e 
depois da implementação da lei e sua relação com a percepção; (3) A relação entre gênero, 
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idade, tempo e tipo de CNH e a percepção quanto à lei. A amostra foi composta por 141 
indivíduos, 58 homens e 82 mulheres, com idade média de 20,83 anos (DP= 2,83). A 
variável de percepção quanto à lei foi medida através de um instrumento em escala Likert 
desenvolvido pelos autores. Os resultados apontam que pessoas que bebem com maior 
freqüência sentem-se mais prejudicadas e as pessoas que bebem com menor freqüência 
possuem uma percepção mais positiva quanto à lei (bebe às vezes: média=3,20 DP=0,90; 
bebe freqüentemente: média=2,93 DP=0,66; e bebe sempre média=2,28 DP=0,51). Sobre a 
freqüência de consumo de bebida alcoólica e direção antes e depois da lei seca, percebe-se 
uma redução significativa após a implementação da lei (a média cai de 3,11 para 2,58). Os 
dados obtidos sugerem que os homens se sentem mais afetados (média=3,13 DP=1,11) pela 
lei que as mulheres (média=2,46 DP=1,24), enquanto as variáveis idade, tempo e tipo de 
CNH, não tiveram resultados significativos devido a falta de variedade da amostra. Em 
geral as pessoas concordaram que a mídia exerceu influencia na opinião da sociedade sobre 
a implementação da lei. 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
 

MESA REDONDA 
 

Avaliação Psicológica-Questões Éticas 
Prof.Dr. Silvio Serafim da Luz Filho – UFSC  

Prof.Dr. João Carlos Alchieri - UFRN 
 

A exemplo de outras categorias profissionais, o profissional Psicólogo também se pauta por 
uma série de normas deontológicas e éticas, materializadas no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo. Operacionalmente este instrumento, traduz-se em princípios e normas que 
estabelecem padrões comportamentais e técnicos garantindo uma relação ética do 
profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Quando trata das 
responsabilidades do Psicólogo, em seu artigo II, o código de ética diz que é vedado ao 
psicólogo emitir documentos sem a fundamentação técnica-científica. O CRP 12 pública 
trimestralmente o “ Informativo do Conselho Regional de Psicologia-Santa Catarina-12 
Região “ e nele divulga os resultados dos julgamentos de processos 
disciplinares,observando o dever de sigilo dos dados de identificação quando a penalidade 
aplicada é de caráter privado ou quando resultar em improcedência da denuncia. 
Observando que a legislação aplicada remete-se a que vigorou quando do acontecimento do 
fato denunciado . Nos chama atenção  o aumento de processos éticos decorrentes da 
emissão de documentos escritos sem fundamentação técnico-científica bem como da não 
observância aos padrões estruturais. O objetivo desta mesa redonda é dialogar sobre a 
crescente demanda de processos éticos decorrentes da avaliação psicológica na sua relação 
com a Resolução CFP N. 007/2003,  suas implicações legais e a necessidade de capacitação 
permanente dos psicólogos para a elaboração e produção de documentos. 
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SESSÃO COORDENADA 1: MEIO AMBIENTE E CICLISTAS 

 
 

Um modelo de regressão logística para previsão e análise da escolha modal em cidades 
de médio porte. 

 
 

Thaís Silva 
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 

 
Carlos Alberto Faria  

Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 
 
Essa pesquisa trata da etapa de divisão modal, compreendida como a terceira etapa do 
modelo clássico, com base nas probabilidades de escolha dos usuários diante das principais 
alternativas de transportes disponíveis em cidades de médio porte. A abordagem dessa 
etapa no presente estudo foi tratada a partir do enfoque da teoria do comportamento do 
consumidor associada ao conceito de utilidade, que constituem o fundamento teórico da 
microeconomia e das escolhas discretas. O processo de decisão do consumidor na fase de 
divisão modal dos transportes baseia-se em escolhas discretas, refletindo características 
importantes dos sistemas de transportes, das viagens e do nível socioeconômico do 
consumidor. Logo, o objetivo principal desse trabalho será calibrar modelos de divisão 
modal baseados na teoria econômica do comportamento do consumidor e na teoria da 
utilidade, utilizando o software SPSS (Stastistical Package for Social Sciences) e os dados 
da pesquisa origem/destino (O/D) realizada em 2002 na cidade de Uberlândia (MG). 
Assim, a partir dos dados da pesquisa (O/D), obteve-se o banco de dados para realizar a 
calibração do modelo de regressão logística multinomial no software SPSS e estudar o 
comportamento da demanda por transportes urbanos na etapa de divisão modal em uma 
cidade de médio porte. Os dados da pesquisa (O/D) são desagregados, o que reflete melhor 
o “juízo de valor” do consumidor sobre as alternativas e atributos dos modos de transportes 
passando, a ser representativo para modelar a demanda por transportes na etapa de divisão 
modal.  
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Transporte e sustentabilidade ambiental: uma busca por identificação de mudanças 
de comportamentos motivados por uma consciência crítica ecológica. 

 
Márcia de Andrade Pereira, José Thomaz Mendes Filho 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 
Quando fala-se em desenvolvimento sustentável, não há como não referenciar o tema 
Transportes na discussão. Isso porque o Transporte tem um papel fundamental na vida 
moderna, possibilitando e facilitando acesso físico a escola, trabalho, lazer e outras 
necessidades. O desafio é oferecer um sistema de transporte eficiente e de qualidade, de 
modo a fornecer qualidade de vida respeitando os princípios de sustentabilidade ambiental. 
Isto inclui o comportamento enquanto cidadão, em envolver-se de forma cooperante 
assumindo compromissos de sustentabilidade ambiental e assim salvaguardar a qualidade 
do ambiente. Diante deste contexto, este trabalho tem por objetivo desenvolver uma análise 
crítica de diversos estudos a fim de identificar mudanças de comportamento das pessoas 
motivadas por uma consciência crítica ecológica e não apenas por incentivos financeiros, 
características da região ou até políticas públicas. Uma adequada compreensão desses 
comportamentos permite que eles, ao menos em alguma medida, possam ser levados em 
conta diante de situações especificas, social e ambientalmente contextualizadas, nas quais 
haja interesse em promover uma maior adesão voluntária das pessoas à utilização de meios 
de transporte mais comprometidos com sustentabilidade ambiental. 
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Análise comparativa da contribuição dos diversos setores industriais e do setor de 

transportes na emissão de poluentes atmosféricos  
 

Adriana dos Rei Monteiro de Oliveira 
José Carlos Amorim 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em todo o mundo, três milhões de 

pessoas morrem anualmente devido aos efeitos da poluição atmosférica. Isso representa o triplo 
de mortes por ano resultantes de acidentes automobilísticos.  

Com o crescente avanço tecnológico torna-se cada vez mais importante controlar os níveis 
de poluentes atmosféricos emitidos pelos diversos setores industriais, em frenético 
desenvolvimento, e pelo setor de transportes, em expansão desordenada.  

Assim, na cidade japonesa de Kyoto, foi estabelecido o chamado Protocolo de Quioto, 
efetivamente, em 1997, onde Oitenta e quatro países se dispuseram a participar e, assim, 
comprometer-se a desenvolver estratégias destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa. 

Observa-se que alguns setores brasileiros como as matrizes de geração de energia 
elétrica; o desmatamento e as queimadas na região amazônica contribuem significativamente para 
emissão de gases de efeito estufa, porém, há interesse em órgãos governamentais e diversas 
instituições não-governamentais em definir metas e objetivos para sanar imediatamente danos e 
prejuízos, e estratégias eficazes de prevenção e controle de emissões. 

Por outro lado, a contribuição do setor de transportes com as alterações climáticas e com o 
aquecimento global tem gerado experiências inimagináveis há cerca de vinte anos. E atualmente 
os cientistas encontram-se confrontados com os assustadores fenômenos ambientais, claramente 
visíveis a todo o planeta, direta ou indiretamente, e antecipam-se na busca de um modelo de ação 
estratégica, para este setor, que minimize o efeito do clima sobre a terra e garanta a sobrevivência 
das gerações presentes e futuras. 
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Fatores antecedentes relacionados ao descarte inadequado de lixo no trânsito 
 

André Luís Ferreira Moniz, Cleide Maria de Sousa, Ingrid Luiza Neto, Hartmut Günther 
(Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, Laboratório de Psicologia Ambiental), 

Universidade de Brasília, Brasília-DF 
 
O Descarte Inadequado de Lixo (DIL) entre motoristas e passageiros é um comportamento 
anti-social, anti-ambiental e delituoso, tipificado como falta média no Código de Trânsito 
Brasileiro. O objetivo deste estudo foi descrever antecedentes para DIL no trânsito. Foi 
elaborado um questionário, com perguntas fechadas, disponibilizado na internet por 
aproximadamente 60 dias (até janeiro/2010) e divulgado por meio de listas e sites de 
relacionamento. A amostra (N=418) foi composta sem sua maioria por mulheres (62%), 
residentes em Brasília-DF (50,9%), não fumantes (93,6%), com idades entre 20 e 40 anos 
(66,2%), nível superior completo e incompleto (47,4%), com carteira nacional de 
habilitação (90,9%) e que dirige freqüentemente (82,4%). Os participantes declararam já ter 
testemunhado resíduos sendo jogados pela janela de veículos no trânsito (99%); admitiram 
já ter descartado resíduo (28,8%) e não identificam DIL no trânsito como uma infração 
(19,9%). Entre aqueles que admiram já ter praticado DIL, os itens mais descartados foram: 
papel (24,4%), restos de frutas (21,8) e chiclete (20,4%). Pessoas com maior escolaridade 
declararam menos DIL (?2(8)= 24,945, p<0,05), assim como as moradoras de cidades com 
maior IDH - Índice de Desenvolvimento Humano (?2(2)=7,883, p<0,05). Não foram 
encontradas diferenças significativas entre DIL, sexo e idade. Os dados indicam 
significativa relação entre nível sócio-econômico e DIL no trânsito. Estudos futuros devem 
considerar variáveis como influência da norma social e a eficiência dos serviços de limpeza 
locais. Sugerem-se também delineamentos com medidas não reativas como observação 
direta do comportamento. 
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Avaliação das instalações para pedestres e ciclistas promovendo a integração com o 

transporte de massa. 
 

Fernanda Borges Monteiro 
Vânia Barcellos Gouvêa Campos 

 
 

 
A integração de sistemas de transporte de massa com o uso do solo urbano e os 

meios de transporte não motorizados representa a base do desenvolvimento de uma 
mobilidade sustentável, para melhorar a qualidade de vida urbana de todos os segmentos da 
sociedade e, especialmente, para oferecer maior igualdade entre toda a população. As 
estações de integração com o transporte público de massa (BRT, VLT, Metrô, Trem 
Urbano) ao serem implantadas devem considerar todo o ambiente de entorno da mesma, 
visando atrair o usuário do modo a pé, bicicleta e aqueles que utilizam o automóvel. 

Para se obter sucesso neste sistema integrado é necessário analisar os diversos 
aspectos associados aos modos de transporte não motorizado, como a qualidade da 
infraestrutura, identificar os fatores que levam os indivíduos a optarem pelas caminhadas e 
bicicletas em seus percursos e as características do meio urbano que possam incentivar 
estes modos de transporte. A acessibilidade universal também deve ser tratada com 
seriedade a fim de atender as necessidades e expectativas das pessoas com mobilidade 
reduzida. 

O trabalho propõe indicadores para a avaliação dos espaços urbanos para pedestres e 
ciclistas visando à integração dos modos não motorizados com os transportes de massa 
promovendo com eficiência a mobilidade sustentável em áreas urbanas. Com isso busca-se 
a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a gestão participativa e a equidade no uso do 
espaço público, podendo assim efetivamente servir como subsídio para uma formulação de 
futuros planos e políticas de transporte incentivando o transporte ativo como alternativa 
para viagens urbanas transformando a cidade em ambientes mais habitáveis.  
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SESSÃO COORDENADA 2: SEGURANÇA 
 
 

Aplicação de técnicas de traffic calming em campi universitários: estudo de  caso 
UNIPAMPA 

Laura Machado; Andre Lubeck; Rogerio Antocheves de Lima 

Atualmente a sustentabilidade vem pautando as questões da mobilidade urbana no que se 
refere ao investimento em novas tecnologias aplicadas aos sistemas de transporte e ao 
desenvolvimento de combustíveis alternativos com vistas a diminuir o uso dos recursos 
não renováveis e, por sua vez reduzir a emissão de poluentes atmosféricos e sonoros. No 
entanto, o tripé que dá base à sustentabilidade inclui, além de questões econômicas e 
ambientais, a questão social. É com preocupação em gerar ambientes mais agradáveis, 
com maior sentido de vizinhança e maior atenção à vida que vem sendo desenvolvidas as 
técnicas de traffic calming, ou, moderação do tráfego, ou ainda, a idéia de ruas 
compartilhadas. Cidades norte-americanas e européias já vêm aplicando estas técnicas 
principalmente em bairros residenciais e centros históricos. O que se quer neste artigo é 
apresentar as técnicas de traffic calming que estão sendo aplicadas nos campi 
universitários da UNIPAMPA as quais propiciam um ambiente mais amigável para as 
pessoas e não para os carros e, com isso, fomentar e divulgar o uso destes modelos nas 
cidades onde os campi estão inseridos, ou seja, em cidades de pequeno e médio porte. 
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O uso de indicadores secundários na análise da acidentalidade viária pela polícia 

rodoviária – um estudo de caso no brasil 
 

Anderson de Sousa Moraes,- Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, 1ª Cia, 3 º 
BOP. 

Magaly P. Vasconcellos Romão, Fatec-JAHU, Departamento de Transportes 

Barbara Stolte Bezerra, Departamento de Transportes, Escola de Engenharia de São Carlos  

Antonio Clóvis Pinto Ferraz, Departamento de Transportes, Escola de Engenharia de São 
Carlos  

 

O European Transport Safety Council (2001) define os indicadores de desempenho de 
segurança como “ qualquer medida que é casualmente relacionada com acidentes ou 
feridos, usado em adição às contagens de acidentes ou feridos de modo a indicar o 
desempenho de segurança ou entender o processo que leva ao acidente”. 

De maneira geral, o nível de segurança viária é frequentemente descrito em termos de 
informações de resultados finas, por exemplo, o número de pessoas feridas ou mortas pela 
população ou frota, usando os registros dos dados de acidente. Embora sejam os resultados 
desses indicadores relevantes, eles não dão um panorama geral da situação da segurança 
viária num país e os fatores que a influenciam. 

Baseada na análise de os indicadores de segurança viária, são usados nesse trabalho os 
dados do banco de dados de acidentes e das infrações de trânsito, tentou-se nesse trabalho 
traçar o perfil do comportamento dos infratores,  possibilitando o uso de medidas 
preventivas mais efetivas nas áreas de: educação, fiscalização e engenharia, com o objetivo 
de reduzir a acidentalidade. 
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Implementation of roundabouts in a Brazilian city regarding to the number and 

severity of traffic accidents - a case study 
 

 
Barbara Stolte Bezerra, Magaly P. Vasconcellos Romão, Antonio Clóvis Pinto Ferraz, 
Universidade de São Paulo, Departamento de Transportes, Brasil 
 
This paper has the objective to analyze the benefit-cost of building roundabouts as a traffic 
safety infrastructure measure. The roundabouts in analysis were built in intersections with 
high rate of road conflicts, aiming to reduce the number of accidents and deaths in these 
sites. The chosen places have priority over other intersections because they used to have 
high rate of road conflicts and also because there was some data available to analyze the 
before-after situation at that specific locations. Jaú city has the database with information 
from 2000 until 2007, as well as the dates of construction’s implementation, that were 
considered the limit point to the before-after analysis. Interest’s points of Jaú were located 
on a digital map,for a better visualization and spatial data analysis, numbering then from 1 
to 15 by the criteria of implementation data. After this point, it was initialized the accident 
database research on the database of the Transport Secretary of Jaú and the Jaú Department 
of Transit. The topographic and the geometric project adopted in each roundabout were 
made to better understand their geometry before and after, and also how this could affect 
the local traffic. This kind of analysis made possible to evaluate the roundabouts 
performance in the accident rate reduction on the Jaú city, making it feasible to compare to 
other locations. After this research, the cost-benefit analysis was calculated using a 
methodology described by Hauer (1997). The percentage of reduction in the number of 
accidents found in this study is in accordance which is founded in the literature, around 
50% of reduction in accidents and severity. In contradiction, other studies founded that the 
introduction of roundabouts reduces the severity of accidents, but increase the number of 
property damage accidents until 73% (Elvik and Vaa, 2004). In this study of case was 
found that the number of property damage accidents and severity of accidents were reduced 
with roundabouts. However, some disclaimers must be made with these results: it was used 
the naive before-after studies approach, so the percentages of reduction could be related to 
other factors not only to roundabouts, the vehicle flow was not considered, and as the sites 
was chosen due the high rates of conflicts which could have bring bias to the sample. 
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Caracterização e análise dos efeitos da hidroplanagem em rodovias pavimentadas 
 

Luiz Ilson Vardanega Junior e João Fortini Albano 
 
O presente trabalho apresenta uma descrição do fenômeno da hidroplanagem que ocorre 
com automóveis em rodovias pavimentadas revestidas com Concreto Asfáltico ou Concreto 
de Cimento Portland, identificando medidas preventivas potencialmente capazes de 
amenizar os riscos de ocorrência do evento e suas consequências. A partir da 
contextualização do trânsito na sociedade contemporânea, são apresentadas algumas teorias 
a respeito da ocorrência de acidentes e das participações de seus componentes: o condutor, 
o veículo, a via e o meio ambiente. Procura-se explicar como ocorre uma hidroplanagem e 
apontar as circunstâncias necessárias à configuração do fenômeno, ou capazes de contribuir 
para tal. Com a finalidade de mensurar hidroplanagem em termos práticos, foram aplicados 
questionários a usuários de rodovias e a policiais rodoviários, bem como analisados alguns 
registros de acidentes de trânsito e acórdãos judiciais julgados pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul relativos a acidentes de trânsito acontecidos em rodovias provocados 
por hidroplanagem, elaborando-se um banco de dados quantitativo e qualitativo. Através do 
cruzamento e análise dos resultados foram produzidas várias projeções sobre a incidência 
de hidroplanagem nas rodovias e a gravidade dos acidentes decorrentes, bem como das 
concepções a respeito do tema por condutores e policiais rodoviários. Conclui-se o estudo 
estabelecendo uma série de medidas com eficácia para a redução da incidência de 
hidroplanagem em rodovias e a atenuação das respectivas consequências. 
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El Tránsito, la Prevención Vial y la Psicología 

 
María Inés Sánchez 

 
Este trabajo intenta mostrar como se ha ido gestando en nuestro país, una nueva área de la 
Psicología, que se ocupa de la Prevención y Seguridad Vial. Cuyo objetivo es la aplicación 
de la ciencia psicológica al estudio de la conducta de los distintos actores implicados en el 
proceso del desplazamiento y el transporte en el ámbito del espacio público, para su 
optimización, tendiente a la prevención de incidentes viales. 
 Es a partir del Congreso Nacional de Psicología de 2007 que se pudo conocer el trabajo 
que realizábamos los colegas en diferentes provincias argentinas. Fue allí que se organizó y 
fundó la Comisión Nacional de Psicología de Tránsito, organismo promovido y respaldado 
por la Federación de Psicólogos de la República Argentina. La misma, se crea con el 
propósito de congregar a los profesionales que se desempeñan en el ámbito de Prevención y 
Seguridad Vial, a trabajar con criterios y técnicas de evaluación acordados y promovidos 
federalmente. 
Está necesidad ya había sido observada y analizada por el gobierno nacional, cuando en el 
año 2008 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad dependiente del 
Ministerio del Interior, que surge como respuesta a la pandemia de siniestralidad vial que 
preocupaba y conmovía a la población. 
Este año, desde la Comisión Nacional de Psicología de Tránsito, con aval de Fe.P.R.A., se 
propone ofrecer y participar en el Comité Consultivo de la Agencia Nacional, que agrupa a 
personas, empresas y entidades que colaboran desinteresadamente en la gestión de medidas 
y bases sobre las cuales apoyar estrategias, a fin de disminuir la cantidad de victimas de 
incidentes viales, entre otros ámbitos de los que también se ocupa la Psicología de Tránsito. 
Hoy, nuestra propuesta y anhelo es, poder mostrar y posicionar como cimiento, a la visión 
de prevención vial que propone el estado, la evaluación psíquica del conductor, a la vez que 
hacer, a la vez que pensar en la Psicología de Tránsito como una especialidad.  
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Perfil dos acidentes na BR-277 referente ao mês de março de 2009 

 
Fábio André N. Balbo; Liliana Madalena Gramani; Eloy Kaviski; Anselmo Chaves Neto; 

Rudinei Luiz Bogo; Adilandri Mércio Lobeiro; Nivaldo Aparecedo Minervi  
Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

 
A otimização e controle do fluxo de tráfego de veículos ao longo de uma pista ou várias 
pistas, em estradas, rodovias ou vias urbanas, é um interessante e abrangente campo de 
interação entre matemáticos, engenheiros e estatísticos. O estudo científico do fluxo de 
tráfego teve seu início na década de 30 com a aplicação da teoria de probabilidade à 
descrição do tráfego de estrada e com os estudos de modelos que relacionavam o volume, a 
velocidade e a investigação do desempenho do tráfego nos cruzamentos. Com o aumento 
significativo do tráfego de veículos em rodovias federais ocorre também um crescimento no 
número de acidentes nos levando a buscar relações entre os acidentes e as condições da 
rodovia. A partir dos dados referentes aos 266 acidentes ocorridos no mês de março de 
2009 na BR-277, Rodovia Federal do Paraná, que vai desde Paranaguá até Foz do Iguaçu, 
realizou-se um estudo por meio da análise fatorial pelo método das componentes principais, 
identificando interelações entre um grande número de variáveis, descritas nos acidentes, e 
explicando essas variáveis em termos das dimensões inerentes comuns (fatores). Esses 
fatores, em um número bem menor, explicam todo o conjunto de variáveis com perda 
mínima de informações e identifica as variáveis que se agrupam em casos específicos. 
Desta forma, é possível identificar relações entre as causas dos acidentes e condições da 
pista, para que possa ser feito planejamentos futuros para resolver este problema. Além 
disso, utiliza-se os escores fatoriais, com os quais é possível montar um ranking com os 
pontos mais perigosos da rodovia, dando uma visão geral sobre do perfil dos acidentes na 
BR-227 de acordo com cada fator.  
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SESSÃO COORDENADA 3: PREVENÇÃO 

 
Psicologia do Trânsito: a objetividade e subjetividade na busca de condições seguras 

de circulação no campus da UFSCAR de São Carlos. 

 

Susi Lippi Marques e Afonso Henrique Iavarone 

Departamento de Psicologia - UFSCar – LIPP- Laboratório de Investigação Psicofísica e 
Psicossocial, Universidade Federal de São Carlos, Brasil 

A segurança na circulação é importante não somente pelos motivos de preservação da vida, 
mas também pelos custos sociais ligados aos acidentes. Desta perspectiva dois tipos de 
riscos são mencionados quando abordamos o ato de circular: riscos objetivos - sendo 
resultado direto da condição da via/rodovia e os riscos subjetivos relacionados com 
atributos dos usuários. Este estudo analisou a percepção e conduta de universitários da 
UFSCar – São Carlos/SP em referência aos riscos subjetivos e buscou pareá-los com 
avaliações de riscos objetivos. Averiguou-se a possibilidade de ser traçado um “design” de 
um sistema ambiental seguro. Participaram do estudo 649 estudantes, inscritos a partir do 
6º. semestre de diferentes cursos de graduação, a fim de apresentarem boa imagem espacial 
do campus e experiência de locomoção no ambiente. Na coleta dos dados foi utilizado um 
questionário com questões abordando aspectos da via, circulação, segurança e condutas. 
Analisada as respostas foi possível delinear a trajetória feita pela maioria da amostra e a 
sinalização dos lugares com grandes possibilidades de ocorrência de acidentes e regiões de 
maior segurança. Foi viabilizada uma reflexão sobre as condições físicas do campus e 
circunstâncias relacionadas aos riscos objetivos e subjetivos. Concluiu-se que a amostra 
sinalizou adequadamente as áreas de segurança e risco. Portanto, foi possível dimensionar 
graficamente estas localidades e áreas no ambiente. Pôde-se apreender uma alta 
consonância entre as respostas subjetivas e dados objetivos do ambiente, a adequação do 
recurso técnico utilizado e viabilidade desta fonte de informação no planejamento de um 
sistema com o melhor nível de segurança. 
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Masculinidad, formas de Violencia y Accidentes de Tránsito. 

 
Susana L. Grosso. 

 
Análisis interpretativo. Cuando en una cultura existen fracasos en la percepción objetiva de 
la realidad, se obstaculiza el reconocimiento de indicadores de factores de riesgo 
provocando daños evitables en la salud y la calidad de vida. Para reconocer verdaderamente 
la existencia de un problema es necesario realizar una definida identificación del mismo.  
En la República Argentina la ocurrencia de Accidentes de Tránsito constituye un gravísimo 
problema que  no está completamente identificado, tanto en la magnitud como en la 
inmediatez del tratamiento que requiere.  
Nuestro  propósito es abordar en las tasas de mortalidad la relevante diferencia existente 
entre hombres (77.74%) y mujeres (22.23%). Epidemiologicamente, esta catástrofe se 
encuentra mayormente naturalizada,  con insuficiente análisis profundo y específico que 
mitigue el incremento de vulnerabilidad. 
Las cuestiones de género comportan una problemática de profunda raigambre 
sociohistoricocultural. La predominancia patriarcal subsume desde siempre múltiples 
formas de expresión de la violencia. En los varones persisten valores machistas, en los 
cuales, la hombría conlleva un muestrario de coraje, omnipotencia, imprudencia, y 
peligrosidad. La fuerza, desobediencia, competencia y agresividad, siguen conservando un 
nivel de tolerancia social, componiendo un patrimonio de la identidad masculina.  
Existen mitos afirmativos de superioridad, poder y dominación aceptados tácitamente en el 
imaginario colectivo,  contribuyendo a la  nociva desigualdad de género. Los usos y 
costumbres sexistas, de autosuficiencia y avasallamiento, refuerzan la vulneración de 
derechos, malogrando el respeto al semejante y las normas de convivencia. Se  escenifican  
maniobras  observables del ensanchamiento varonil en el espacio público.  
La sobrevaloración de la potencia, competencia y velocidad, los conduce a plasmar  
aventuras, desafíos y transgresiones, con exigua mentalización y predisposición a descargas 
de conductas fallidas, que se deslizan en los Accidentes.  La complacencia y el 
silenciamiento social sustentan la complicidad de  variadas formas de violencia,  visible e 
invisible, facilitando Factores de riesgo en la Accidentalidad Vial.        
  



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
 

Educação para o trânsito: A perspectiva dos professores das escolas estaduais de 
Curitiba. 

 
Fabrício Maoski, Alessandra Sant’Anna Bianchi 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 

 
O objetivo desta pesquisa foi analisar a forma como está se dando à educação de 

trânsito nas escolas estaduais de educação básica de Curitiba e região metropolitana. Foi 
adotado um questionário contendo questões abertas e fechadas a respeito da percepção que 
os profissionais de educação têm do trânsito, da educação de trânsito e da prática desses 
profissionais em relação à educação de trânsito. Esse questionário foi entregue para 106 
professores, pedagogos e gestores educacionais de 8 escolas da região. Descobriu-se que a 
grande maioria destes profissionais entende que a educação de trânsito é importante devido 
aos altos índices de acidentes e pelo fato de fazer parte do cotidiano. Entretanto, quase 
metade dos 106 pesquisados não trabalha o tema com seus alunos e dos 63 entrevistados 
que afirmaram ter trabalhado com o tema, 24,10 % das respostas entraram na categoria 
“discussão sobre trânsito eventual”. De forma que a educação de trânsito se resumiu a 
comentários esporádicos sobre trânsito, geralmente quando ocorrem acidentes de trânsito 
nas proximidades da escola ou que aparecem na mídia. Outro dado obtido foi que a 
esmagadora maioria dos profissionais de educação não recebeu absolutamente nenhuma 
formação para a educação de trânsito em seus cursos superiores. Isso demonstra que a 
educação de trânsito, apesar de obrigatória em todos os níveis de educação pelo Código 
Nacional de Trânsito, não está ocorrendo de forma satisfatória nem nas escolas da rede 
estadual e nem nas universidades formadoras de educadores. 
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SESSÃO COORDENADA 4: CONDUTORES  
 
 

Relação da Inteligência com o Exame Teórico-técnico na avaliação para concessão da 
CNH. 

 
Marlene Alves da Silva e Fermino Fernandes Sisto 

 
No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro (1997), estabelece quatro etapas para a 
concessão da Carteira Nacional de Trânsito, quais sejam, avaliação pericial médica e 
psicológica e realização de exames técnico-teórico e prática veicular. A Resolução 
n°267/08 estabelece como uma das características psicológicas para serem avaliadas, dentre 
outras, a inteligência. A Resolução nº 07/2009 do Conselho Federal de Psicologia (2009) 
estabelece também que para avaliar o perfil psicológico do candidato à CNH e do condutor 
de veículos automotores deveriam ser considerados o nível intelectual, o nível de atenção, o 
nível psicomotor, a personalidade e o nível psicofísico, com o intuito de contribuir para a 
segurança e equilíbrio da mobilidade humana. O objetivo da pesquisa foi verificar a relação 
do Teste Conciso de Raciocínio – TCR – com a pontuação do Exame Teórico-técnico 
realizado no DETRAN-BA pelos candidatos aspirantes e condutores de veículos 
automotores, por meio de correlações com e sem controle de idade, sexo e escolaridade. 
Participaram 184 pessoas, de ambos os sexos, sendo 116 do sexo masculino, com idade 
variando de 18 a 62 anos (M=27,36; DP=7,92), oriundos de clínicas credenciadas pelo 
DETRAN-BA, na Capital e interior da Bahia. A média da pontuação do TCR foi de 9,86 
(DP=4,02) e do Exame Teórico-técnico, 29,25 (DP=4,36). Por meio da prova de Pearson, 
foram obtidos índices significativos e de magnitude baixa, sendo possível inferir que das 
variáveis estudadas, a escolaridade influencia no resultado total do TCR. Além disso, este 
teste diferenciou as inteligências mais altas e as possíveis deficiências cognitivas.  
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A fluidez do trânsito: os motoboys na modernidade líquida 

Guilherme Augusto Marenda Borgo e Claudia Regina Magnabosco Martins 
 
 
No mundo da quase instantaneidade das relações, a sociedade tem buscado meios de 
superar cada vez mais o tempo, emergindo a alta velocidade como uma condição necessária 
e desejável no atravessamento dos espaços. Nessa lógica, surgem os motoboys: 
profissionais que percorrem as ruas realizando serviços de entrega, pagamento e transporte 
de pessoas, “comercializando” velocidade e comodidade em centros urbanos. Para 
compreender o universo destes trabalhadores, durante quatro meses foi realizada uma 
pesquisa qualitativa por meio de observação participante semanal, em uma empresa de 
motoboys da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Os resultados evidenciam que, imersos na 
rotina caótica do trânsito, os motoboys demonstram pouco avaliar e se preocupar com 
condições e vínculos de trabalho, sejam pessoais, profissionais, organizacionais ou legais, 
imprimindo uma forma particular de ser trabalhador. Preocupam-se em corresponder as 
solicitações e assim obter seu ganho, mesmo sem cuidados específicos em relação à própria 
vida, direitos e garantias. Na população estudada, não há uma identidade formada, nem 
individual nem coletiva, tornando-se esse trabalhador vulnerável ao processo que 
socialmente se faz de naturalização da vulnerabilidade e precarização da profissão. Assim, 
percebe-se que a fluidez com que o motoboy circula nas ruas é representativa de uma 
demanda e um desejo construído historicamente na sociedade, expresso na mercadoria em 
si e na velocidade com que a obtemos. Dar voz a esses trabalhadores nos permite 
compreender as atuais condições do trânsito nas cidades, dando-nos subsídios para a 
criação de políticas públicas e ações que valorizem esses profissionais. 
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Presencia del rasgo búsqueda de sensaciones (bs) en conductores infractores de 
normas transito   

Jesús María Gálvez Hoyos 

Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga, Colombia 
  

El objetivo de este trabajo fue identificar el grado de presencia del rasgo Búsqueda de 
Sensaciones (BS) en conductores de motocicleta sorprendidos cometiendo infracciones 
de tránsito en operativos realizados por la Policía los fines de semana durante el primer 
semestre del 2009 en el Municipio de Piedecuesta, área Metropolitana de la ciudad de 
Bucaramanga (Colombia). Se evaluaron con la Escala BS de Zuckerman, en la versión 
VI adaptada al Castellano por  Aluja (2009), 100 participantes enviados a un curso sobre 
prevención de la accidentalidad vial, 84 hombres, 16 mujeres, entre 16 y 50 años de 
edad, nivel educacional de primaria a profesional. No se tuvo en cuenta el nivel 
socioeconómico en el ingreso ni en los análisis elaborados. Se obtuvo la media y la 
desviación estándar en los puntajes de las escala total y de las cuatro sub-escalas. Se 
realizó la comparación de medias entre rangos de edad y género y entre las subescalas de 
la prueba. Se observó que el rasgo se ubica en puntajes medios y altos, especialmente 
entre los 16 y 35 años en el género masculino, lo cual confirma, para este grupo, los 
planteamientos teóricos que indican que la presencia alta del rasgo en estas edades, 
puede provocar conductas de riesgo en la conducción relacionadas con el mayor índice 
de accidentalidad causado por estos conductores, de acuerdo con las estadísticas 
presentadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país. A partir de 
este estudio se sugiere la elaboración de estrategias de reconocimiento del rasgo en 
conductores de estos vehículos y continuación de programas de prevención de la 
accidentalidad con el fin de buscar la disminución de los altos índices de ésta 
presentados.  
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SESSÃO COORDENADA 5: PEDESTRES – 
 

Modelos hidrodinâmicos para a análise do fluxo de pedestres 
 

Marina Vargas R. P. G. Ferreira; Liliana Madalena Gramani; Eloy Kaviski 
Universidade Federal do Paraná, Brasil 

 
O fluxo de grandes multidões de pedestres está se tornando cada vez mais importante com 
o crescimento das populações nas cidades. Muitos estudos de fluxo de pedestres foram 
empreendidos, em especial nas últimas três décadas, contudo o nosso conhecimento sobre o 
fluxo de multidões ainda é insuficiente e atrasado comparado a outros modos de transporte. 
Para caracterizar o comportamento dos pedestres em ambientes de caminhada, surgiu um 
estudo de características do tráfego de pedestres envolvendo modelos descritos por 
equações diferenciais e íntegro-diferenciais, ou seja, modelos aplicáveis na área da teoria 
macroscópica e cinética. O objetivo deste trabalho é resolver a equação da continuidade, 
que se encaixa na idéia dos modelos macroscópicos para o fluxo de pedestres. 
Especificamente, encontra-se para a equação da continuidade valores para a densidade e 
para o fluxo de pedestres em função do tempo e da posição. Utiliza-se para este fim, dois 
modelos diferentes que relacionam as variáveis macroscópicas de velocidade e densidade 
média, com valores especificados pela literatura. Além disso, a equação assume entradas de 
pedestres no ambiente da caminhada. Essa equação com todas as suas modificações são 
resolvidas pelo método das aproximações por diferenças finitas considerando uma malha 
unidimensional. Outros modelos que relacionam a densidade e a velocidade, estudados por 
diversos autores, são comparados para validar este trabalho. A análise destes modelos 
fornece meios para avaliar o tráfego de pedestres e determinar estratégias de controle em 
áreas urbanas. 
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Pedestres e segregação urbana: dimensões sociais das relações estabelecidas no espaço 
público - o caso de Porto Alegre  

 
Clara Natalia Steigleder Walter - Programa de Pós-graduação em Sociologia, UFRGS 

 
 

A possibilidade de transitar em uma cidade interfere de diferentes maneiras no cotidiano 
dos indivíduos, por isso, o tema da mobilidade urbana tem sido cada vez mais pautado nas 
discussões sobre as estratégias de desenvolvimento das cidades. O desafio tem sido garantir 
o acesso universal à cidade e a segurança viária nos diferentes modos de deslocamento. 
Uma característica do trânsito brasileiro e em geral da América Latina, está relacionada à 
condição de deslocamento da vítima - os pedestres e os ciclistas representam em torno de 
56% a 74% das mortes no trânsito. Estes índices quando comparados com o de países 
desenvolvidos apontam para a possibilidade de que a vitimização seja reflexo também de 
outros problemas sociais. Estudo realizado pela Associação Nacional de Transporte Público 
mostra que o transporte individual, utilizado por cerca de 20% das pessoas, ocupa quase 
60% do espaço viário. No outro extremo, 70% (pedestres e usuários de transporte coletivo) 
ocupam 25% das ruas e avenidas. A apropriação privada do espaço público como fator 
característico das cidades brasileiras, deve ser considerada quando busca-se compreender a 
relação de desigualdade presente na ocupação do espaço público e a ocorrência dos 
acidentes de trânsito. Estudo realizado em Porto Alegre indicou que as práticas dos 
pedestres reproduzem a desigualdade social no uso do espaço público a partir da própria 
introjeção dos valores da “sociedade do automóvel”, levando a uma naturalização da 
situação de dominados na hierarquia social. Entretanto, existem diferenças relacionadas a 
parâmetros sócio-econômicos dos pedestres que podem estar conformando um tipo de 
segregação urbana móvel no trânsito.   
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Impacto da implantação de semáforos exclusivos de pedestres no comportamento dos 

pedestres e condutores - o caso de Fortaleza/CE 
 

Juliana Carla Coelho, Maria Elisabeth Pinheiro Moreira, Diego Vera Chaves 
 
Todas as interações entre os seres humanos, fazem com que, as vias e principalmente as 
interseções se tornem o local mais complexo de uma cidade, pois neste encontram-se 
usuários e veículos com diferenciados destinos, o que geram conflitos nos espaços públicos. 
Com o aumento das dificuldades relacionadas ao trânsito, crescem também o número de 
solicitações de implantação de dispositivos de controle de tráfego por parte da população, 
que vivenciam estes problemas nos seus deslocamentos diários. Os órgãos gestores buscam 
minimizar estes conflitos com a implantação de dispositivos como sinalização horizontal e 
vertical, instalação de semáforos, construção de rotatória, viaduto, dentre outros controles. 
É cada vez mais crescente o número de acidentes de trânsito nas cidades brasileiras, devido, 
principalmente, a fatores como o crescimento urbano e aumento dos deslocamentos da 
população juntamente com o aumento dos conflitos existentes entre os diversos atores do 
sistema de tráfego urbano. Em especial, os acidentes envolvendo pedestres, que somente na 
cidade de Fortaleza ocorreram 2003 acidentes envolvendo pedestres no ano de 2009. Diante 
do exposto, foi realizado um estudo que analisou a mudança de comportamento de 
pedestres e condutores com a implantação de semáforos exclusivos para pedestres na 
cidade de Fortaleza no ano de 2007, para isto foram coletadas uma série de dados como: 
volume veicular e de pedestres, tempo de espera, tempo de travessia, além de pesquisa de 
opinião. Estes dados foram essenciais para comprovar além da redução da severidade dos 
acidentes, uma mudança de comportamento benéfica para os usuários dos trechos que 
passaram por implantação de semáforos.  
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“CAMINHOS DA CIDADE”: O pedestre na construção de um novo paradigma da 
mobilidade urbana em Belo Horizonte. 

 
Sérgio Luiz Manini de Castro. 

 

O trabalho parte de uma contextualização histórica da mobilidade urbana na cidade de Belo 
Horizonte, identificando nas experiências do município - planejamento, programas, projetos 
e obras – o processo de construção de um novo paradigma na mobilidade urbana orientado 
aos modos de transporte não-motorizados:em especial do pedestre. 

No ano de 2002, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o programa de prioridade ao 
pedestre, denominado “Caminhos da Cidade”, formatado, principalmente, a partir de uma 
série de diretrizes contidas no Plano Diretor (sancionado em 1996 e revisado em 2000) e 
Conferências de Políticas Urbanas, que, em síntese, podem ser traduzidas na necessidade de 
priorizar e requalificar o espaço viário para os pedestres, em uma rede continua de 
caminhos – calçadas, passeios e travessias sinalizadas, oferecendo-lhes condições 
adequadas de circulação e acessibilidade (ambiental e universal), com conforto, autonomia 
e segurança – integrado com as redes dos demais modos de transporte. O “Caminhos da 
Cidade” - como programa - reconhece a importância do deslocamento a pé em Belo 
Horizonte: 2.500.000 habitantes, 2.500.000 pedestres. Tem por principal objetivo, inverter 
a prioridade do veículo sobre o pedestre, construindo e consolidando um novo paradigma 
na mobilidade urbana. Esse programa, em 2005, foi incorporado como uma das espinhas 
dorsais do Plano Mobilidade Urbana Sustentável de Belo Horizonte. A partir de 2009, o 
programa BH METAS E RESULTADOS / Planejamento Estratégico 2030 - lançados pela 
atual administração municipal - reafirma essa filosofia que permeia os projetos 
sustentadores desse programa. 
Consolida-se a idéia de que é necessário repensar o desenho urbano, subvertendo a lógica 
de funcionamento e construção do espaço público e que, a oferta pura e simples desse 
espaço (planejado e projetado) para os pedestres, por si só, não basta. É preciso 
implementar um consistente plano de comunicação e mobilização social que envolvam 
todos os atores da cidade, de forma a criar uma nova consciência cidadã, através de 
investimentos em Educação Urbana, reconhecendo o papel pedagógico da construção dos 
espaços urbanos. Conclui-se que essas obras possuem um potencial efetivo de revitalização 
urbana.  Essa, sim, demonstrou ter papel transformador. “Priorizar o modo de transporte a 
pé (associado aos sistemas de transportes coletivos) é mais que uma opção, senão é a única, 
é a nossa própria saída.” 
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O comportamento do pedestre e a lei: falta de conhecimento ou infração de 
trânsito? 

Renata Jucksch Torquato, Alessandra Sant’Anna Bianchi  

Universidade Federal do Paraná, Brasil 

Todos os deslocamentos realizados no trânsito estão regulados por uma série de normas 
que visam garantir a integridade de seus participantes. Por também fazerem parte deste 
sistema, os pedestres têm direitos e deveres assegurados no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Entretanto, o número de atropelamentos tem aumentado nos últimos 
anos e pesquisas apontam que o comportamento transgressor do pedestre é um dos 
fatores que aumenta a probabilidade de um atropelamento. Essa pesquisa teve como 
objetivos verificar o conhecimento sobre o CTB, verificar a frequência de 
comportamentos de trangressões, erros e lapsos enquanto pedestre e verificar se aqueles 
que dizem conhecer a lei cometem mais transgressões do que aqueles que não conhecem. 
400 estudantes universitários foram convidados a responder um questionário de 
conhecimento sobre a legislação específica para pedestres estabelecida no CTB e a 
Escala de Comportamento do Pedestre (ECP). 85,3% da amostra conhecia mais do que a 
metade dos itens do CTB. Os homens tiveram média maior de conhecimento do que as 
mulheres, bem como aqueles mais velhos em relação aos mais novos (média = 20,70 
anos, DP = 4,77) e aqueles que tinham CNH em relação aos que não tinham. Sobre o 
comportamento nas vias, observou-se diferença entre os grupos conforme idade e sexo. 
Os mais jovens reportam cometer mais transgressões do que os seus pares mais velhos e 
os homens cometem mais transgressões ao transitar pelas vias do que as mulheres. 
Aqueles que conheciam menos da metade dos itens do CTB cometiam mais 
transgressões. Contemplando esses dados sugerem-se estratégias específicas para os 
diferentes grupos focalizando a responsabilidade do pedestre por seus comportamentos 
no trânsito.  
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SESSÃO COORDENADA 6: PREVENÇÃO  

 
 
 

Orientações para o uso de blogs como recurso de educação no trânsito 
 

Fábio Henrique Vieira de Cristo e Silva, Lílian Meire de Oliveira Pinto 
Universidade de Brasília, Brasil 

 
Cada vez mais, a Internet tem sido incorporada aos processos de ensino-aprendizagem. 
Diversos são os recursos de comunicação disponibilizados on-line que podem servir como 
instrumentos educativos além dos ambientes formais das salas de aula. Os blogs são um 
exemplo disso, sendo ferramentas gratuitas, fáceis de usar e visualmente atraentes, 
permitindo: diálogo direto comunicante-leitor, circulação de informações, opiniões, de 
crítica da realidade social e reivindicações de direitos. Este trabalho objetiva orientar o uso 
de blogs como recurso de educação de trânsito, em relação ao “o que” e “como” serão 
divulgados os conteúdos. O que comunicar? O conteúdo deve ser adequado às 
características do público-alvo, visando melhorar o nível de conhecimento das pessoas e 
gerar reflexões úteis para o comportamento responsável. O foco deve ser o conteúdo 
educativo e informativo, em detrimento dos aspectos trágicos e sensacionalistas. Como 
comunicar? As comunicações devem ser inovadoras, dinâmicas e interativas, conectando-se 
aos acontecimentos e aos problemas vivenciados pelas pessoas no cotidiano. Os textos 
devem ser curtos e a linguagem acessível. Podem ser usadas estórias, experiências de vida e 
notícias em destaque na mídia para abordar as questões; assim como figuras, fotografias e 
vídeos curtos. Isto ajuda o leitor a compreender a mensagem. A partir desta experiência, a 
expectativa é estimular os DETRANs, as Secretarias de Trânsito e Transporte Municipal, as 
auto-escolas e as ONGs a desenvolverem ações usando ferramentas virtuais. Os blogs 
podem ser uma alternativa de baixo custo para que a educação no trânsito seja cada vez 
mais sintonizada e acessível à sociedade. 
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Ações e Campanhas Educativas de Trânsito em Curitiba 

 
Maura Moro 

 
Em 1997, como parte do Plano Estratégico de Governo, a Prefeitura Municipal de Curitiba 
implantou o "Programa Cidadão em Trânsito" cuja missão era a de viabilizar um trânsito 
eficiente para a população em geral, que fosse  seguro, fluído, acessível, ambientalmente 
correto e contasse  com a participação consciente dos cidadãos. 
 
Um dos temas que compunha o Programa tratava especificamente de ações e campanhas 
educativas como fomento à adoção de comportamentos adequados de convivência de todos 
os usuários do trânsito, seja como pedestres, condutores de veículo ou mesmo usuários do 
transporte coletivo, bem como o desenvolvimento de material pedagógico destinado aos 
escolares da rede pública de ensino. 
 
Em 1998, com a entrada em vigor da lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, estas 
ações foram assumidas pela URBS – Urbanização de Curitiba S.A., Órgão Executivo 
Municipal de Trânsito em cumprimento ao disposto no Art. 75 do código que determina 
que o CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de 
âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados 
prolongados e à Semana Nacional de Trânsito e que os órgãos ou entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e 
de acordo com as peculiaridades locais. 
 
Assim sendo, a URBS desenvolve, sistematicamente em Curitiba, Ações e Campanhas 
Educativas que tratam de temas diversos relacionados à segurança no trânsito e buscam, 
para sua concretização, o envolvimento de diversos segmentos organizados da sociedade. 
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Verificação do relacionamento entre conjuntos de variáveis de trÁFEGO NA BR116 
via análise de correlação canônica 

 

Rudinei Luiz Bogo, Liliana M. Gramani, Anselmo Chaves Neto, Fábio A. Negri Balbo, 
Nivaldo A. Minervi 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 

 

O tráfego de veículos representa um fenômeno importante para a sociedade e é considerado 
um vasto campo de interação entre matemáticos, engenheiros e estatísticos. O tráfego é 
composto pelos seguintes elementos: o veículo, a via e o ser humano. Com o rápido 
crescimento do número de veículos e, como consequência deste aumento, houve um 
aumento no número de acidentes em um nível significante, principalmente, nas rodovias 
federais do Brasil, onde o fluxo de veículos é maior. Dentre as várias rodovias federais, 
denominadas BR’s, analisamos neste trabalho a BR-116, importante rodovia brasileira que 
liga o norte ao sul do país. No estado do Paraná, a BR-116 tem início na divisa com o 
estado de São Paulo, atravessando toda a cidade de Curitiba, e terminando na cidade de Rio 
Negro. A partir de um banco de dados da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) 
referentes aos acidentes ocorridos no ano de 2009 na rodovia BR-116 realizou-se um 
estudo utilizando a técnica estatística multivariada da Análise de Correlação Canônica. Essa 
técnica trata da identificação e quantificação da associação entre dois grupos de variáveis. 
Desta forma, avaliou-se a correlação entre tipos de acidentes e outros conjuntos de 
características da rodovia, ou seja, causas de acidentes, condições metereológicas, períodos 
do dia e os trechos da rodovia. Além disso, com as variáveis canônicas estimadas modelou-
se o relacionamento entre essas variáveis. Os resultados são apresentados.  
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O que os psicólogos do trânsito estão investigando?  

Uma análise de monografias apresentadas em cursos de psicólogo de trânsito 
 

Cristiana Mesquita (SET), Ingrid Luiza Neto (UnB / LPA), Ana Beatriz Rocha Lima (UnB 
/ LABPAM) 

 
O anexo XVII da Resolução 267/2008 do CONTRAN estabelece o conteúdo dos cursos de 
capacitação para psicólogo perito de trânsito, indicando a obrigatoriedade da elaboração de 
ensaio monográfico para a obtenção do título. O objetivo deste trabalho é analisar os temas 
e métodos utilizados nos ensaios monográficos realizados por 368 psicólogos, em 2008 e 
2009, em uma instituição de ensino. 89% foram elaborados por psicólogas, com idade entre 
23 e 61 (M=26,65; DP=8,35), residentes principalmente nos estados de Minas Gerais 
(60,4%), Distrito Federal (19,8%) e Goiás (7,8%). Quanto ao método, os trabalhos utilizam 
a) apenas revisão de literatura (98%); b) análise de conteúdo de publicações da mídia 
(0,7%); c) entrevistas (0,7%); d) projeto de pesquisa (0,7%). Quanto ao tema abordado, os 
trabalhos enfatizam: a) fatores individuais (28%); b) saúde (20%); c) educação (14%); d) 
segurança (12%); e) história da psicologia do trânsito e papel do psicólogo (10%); f) 
avaliação psicológica no trânsito (8%); g) aspectos sociais e ambientais (8%). Os resultados 
podem apresentar relação com a própria história da psicologia do trânsito no Brasil e da 
atuação do psicólogo nas questões referentes ao trânsito, enfatizando aspectos individuais e 
de saúde, em detrimento dos sociais e ambientais. Indica-se a possibilidade de se trabalhar 
com temáticas mais abrangentes na capacitação destes profissionais, despertando nos 
psicólogos o interesse por outras áreas passíveis de atuação, que considerem o trânsito não 
apenas como espaço de manifestação de características pessoais, mas também sociais. 
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Sessão Coordenada 7: Transporte Público/Motoristas profissionais  

 
 

Categorias profesionales: diferencias y coincidencias a través del Test visomotor de 
Bender  

 

María Inés Sánchez 

El presente estudio pretende mostrar la importancia de la evaluación psicológica al 
conductor de vehículos con licencia profesional durante la obtención, visación o 
renovación del permiso de conducir, visto como una medida preventiva y efectiva para 
reducir la cantidad de colisiones de tránsito. Estas evaluaciones fueron realizadas por un 
profesional de la conducta  especializado en el ámbito del tránsito y la seguridad vial. El 
estudio parte de un enfoque integral de la seguridad en las vías de circulación pública, 
con la utilización de la test visomotor de Bender. 

La hipótesis planteada era mostrar coincidencias y diferencias obtenidas en relación a la 
categoría profesional que conducen.  

Asimismo, se dan a conocer los avances logrados en el tránsito desde el ámbito de la 
psicología, cuya principal cuestión fue además investigar cuán importante es la 
evaluación psicológica a los conductores.  

Se concluye enfatizando la necesidad de integrar el psicólogo al área del tránsito y 
seguridad vial, dada su capacidad para evaluar aptitudes de los conductores, detectar 
riesgos y contribuir a la modificación de conductas inadecuadas, hecho contemplado 
implícitamente en la Ley vigente.  
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Corpo, saúde e trabalho em motoristas do transporte coletivo de Goiânia 

Gardenia de Souza Furtado Lemos e Pedro Paulo Gomes Pereira - UNIFESP 
 
 
A questão do stress apontada por motoristas do transporte coletivo de Goiânia em pesquisa 
anterior foi o ponto de partida para a tentativa de compreensão da relação trabalho e corpo 
nesses sujeitos. 
Nosso objetivo agora é investigar como o trabalho realizado pelo motorista do transporte 
coletivo da cidade de Goiânia se manifesta em seus corpos, assim como seus corpos 
resistem e se manifestam em seus trabalhos. Ouvimos os trabalhadores motoristas para 
conhecer seu trabalho cotidiano, verificar como esse se manifesta em sua saúde e é 
percebido em seus corpos para aumentar a compreensão da relação trabalho-corpo como 
fenômeno sociológico na tentativa de desvelar o “sociologicamente invisível”, representado 
pelas emoções, sentimentos e desejos. 
Priorizando as narrativas dos sujeitos com o intuito de apreender a experiência vivida por 
eles discutimos a questão da corporalidade e das técnicas corporais – entendendo que o 
corpo e as técnicas corporais são construídos culturalmente. Consideramos que a questão da 
saúde do trabalhador permeia a relação trabalho-corpo, por isso também é nosso objetivo 
direcionar atenção sobre essa temática, lembrando ainda da influência dos modelos 
econômicos sobre a organização do trabalho e preocupação com saúde laboral. 
Para coleta de dados realizamos levantamento documental pertinente ao objeto e 
observação etnográfica seguida de entrevistas. Baseamo-nos em contribuições da 
Psicodinâmica do Trabalho, da Saúde Coletiva e em autores como Marcel Mauss e Michel 
Foucault. A pesquisa está em fase de análise do material colhido. 
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Uma proposta de estacionamento com melhoria no transporte público no centro da 
cidade 

 
Flávia Bruno Mendes, Carlos Alberto Faria 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Brasil 
 
 
 
Os problemas no trânsito são de amplitude geral em diversas cidades mundiais, 
principalmente na área central, normalmente, mais congestionada. Este trabalho pretende 
simular uma alternativa operacional que proporcione melhoria do fluxo de veículos na área 
central da cidade. Para isso, propõem-se a retirada dos estacionamentos regulamentados 
rotativos (Zona Azul) nas ruas e avenidas principais da área de estudo e o atendimento 
desta necessidade com a implantação de bolsões de estacionamentos em edifícios garagens 
e/ou garagens subterrâneas em locais próximos a área central. Esta estratégia é verificada 
ao estudar o centro de uma cidade brasileira e modelar computacionalmente o fluxo de 
veículos com a nova proposta. Algumas estratégias de gerenciamento no trânsito adotadas 
em relação ao transporte público são também abordadas neste trabalho. Com a retirada das 
vagas dos estacionamentos rotativos ao longo do meio-fio foi obtido um aumento na 
capacidade das vias, devido ao maior número de faixas de tráfego e, portanto, melhor 
desempenho operacional nas vias da área central. Além disso, ao estabelecer uma faixa 
exclusiva para o transporte público numa avenida do centro da cidade, percebe-se alguns 
benefícios operacionais e ambientais no fluxo de veículos, o que pode ser incentivado à 
implantação de faixas prioritárias para o transporte coletivo com integração nos lotes de 
estacionamentos estrategicamente localizados e ecologicamente sustentáveis. Enfim, a 
retirada do estacionamento ao longo do meio fio deve vir com melhoria no sistema de 
transporte público, para estimular o usuário do automóvel a usar o transporte público, 
podendo atrair mais viagens ao transporte coletivo. 
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Transporte Sustentável: O Desafio para uma Mobilidade Viável. 

 
Astrid Cristianne D. Sanches1, Rodrigo Bzunek Alves1, Maurício Romani1, Rosangela  

Maria  Battistella¹,  Jefferson  Alberto  Ferreira2, Edélcio  Meggiolaro2. 
 

(1)URBS – Urbanização de Curitiba S.A.  
Diretoria de Trânsito. 
(2)IESSA – Indra Esteio Sistemas S.A. 
 
 

 
O desafio à gestão urbana com políticas voltadas à mobilidade é intensificar a 
disponibilidade e qualidade dos serviços de transporte público, aliados à variável ambiental, 
que tenderá a completar o circulo da interface do setor em aspectos técnicos, sociais e 
econômicos. O transporte sustentável será alcançado por meio de um conjunto de medidas 
que incluam tanto contribuições de aplicações tecnológicas como alterações significativas 
em sua operação. No caso de Curitiba, a necessidade de atender e integrar a região sul da 
cidade, em constante expansão e demanda populacional, além de eventos como a Copa do 
Mundo de 2014, exige do governo municipal um programa de trânsito e transporte que 
mantenha o Município como referência no transporte de massa. Como parte deste 
programa, a Linha Verde foi projetada para atender estas necessidades de integração: o 
projeto surgiu da combinação de um sistema de vias exclusivas, com o uso de tecnologia 
aplicada e de engenharia de tráfego, visando garantir um fluxo dinâmico de transporte. Para 
propiciar o uso do transporte público, um sistema de prioridade seletiva foi implantado e 
incorporado aos controladores semafóricos nos cruzamentos. Seu princípio de 
funcionamento consiste em utilizar uma moderna tecnologia de controle, com sensores 
indutivos interligados aos controladores semafóricos que captam e selecionam ônibus com 
prioridade de passagem. Este sistema, aliado a uma centralização (CTA) regida por um 
software de gestão de tráfego com controle em tempo real, promove a diminuição do 
número de paradas e do tempo de espera no vermelho em semáforos no decorrer das vias 
para melhorar a velocidade de operação dos ônibus. 
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Pesquisa embarque/desembarque para análise operacional no corredor estrutural de 
ônibus de uma cidade de médio porte 

 
 
 

Thaís Silva 
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 

 
 
O adensamento populacional dos centros urbanos, a saturação do sistema viário urbano e 
dos sistemas de serviços de transportes nesses centros, aponta o Transporte Coletivo 
Urbano como meio racional de atendimento a demanda. Nesse sentido, a eficiência e a 
eficácia são dois aspectos do Transporte Coletivo Urbano, fundamentais para a qualidade 
dos serviços oferecidos em transportes. No planejamento dos sistemas de transporte público 
das cidades, o objetivo precípuo é ofertar um serviço de qualidade satisfatória (eficácia em 
nível aceitável), ao menor custo possível (eficiência máxima). As cidades de médio porte 
como Uberlândia, possuem em geral características de uso e ocupação do solo que 
favorecem a utilização do ônibus como modal mais indicado, pois devido as características 
da demanda a rede de operação pode ser feita por rotas radiais. Nessas cidades de médio 
porte a expansão da malha urbana aconteceu geralmente a partir da área central onde está 
localizado o centro comercial e de serviços (Zona Central de Negócios). Essa área torna-se, 
então, o pólo de maior atração de viagens e se o planejamento para o sistema de transportes 
da cidade não for adequado as externalidades (congestionamentos, poluição) podem 
futuramente tornarem-se intensas. Assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar as 
condições operacionais que fazem parte da eficiência e da eficácia para a linha T131 que 
faz parte do corredor estrutural de ônibus. As principais características avaliadas referem-se 
a lotação, a velocidade operacional, velocidade comercial, tempo de viagem, número de 
passageiros embarcados por quilometro e por hora.  
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SESSÃO DE PÔSTER: TRANSPORTE PÚBLICO  

 
 
 
 
 

Curitiba sobre trilhos: a história não contada do BRT 
 

Olga Prestes 
 

O último bonde circulou em Curitiba em 1952. Duas décadas depois, um plano 
diretor baseado na articulação entre uso e ocupação do solo, sistema viário e sistema de 
transporte coletivo sobre pneus, transformou a cidade. E fez de Curitiba um modelo 
mundial em BRT (Bus Rapid Transit). Em 2008, a Prefeitura abriu licitação para projeto de 
implantação de metrô. A polêmica instalou-se entre os defensores da mudança de modal, e 
aqueles que consideram que o BRT poderia ser incrementado para suprir a demanda. 

Nesses mais de 50 anos, desde a retirada de circulação do último bonde até a 
licitação do projeto para o metrô, outros projetos para retomada do transporte público sobre 
trilhos foram propostos para a cidade. Neste trabalho, buscou-se levantar tais projetos, e, 
mais importante, levanta-se a hipótese de que, apesar de não terem sido implantados, esses 
projetos induziram e subsidiaram algumas das principais inovações do BRT em Curitiba. 

A história recente do planejamento urbano de Curitiba é estruturada pelas grandes 
inovações no BRT. Este projeto, propõe-se recontar esta história pautando-a pelos projetos 
sobre trilhos que foram propostos para a cidade, relacionando-os com o desenvolvimento 
urbano e as inovações no BRT, de modo a ressaltar a importância subjacente que os 
projetos sobre trilhos tiveram para a história do planejamento urbano da cidade. 
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Moto-táxi: uma nova atividade profissional. 
 

Maria do Socorro de Melo Alves 

 

 
O homem encanta-se com engenhos rápidos, obsoletos já antes do uso, pois a velocidade 
é necessária para a obtenção do poder, ela nos inebria. Apaga a distância e extingue o 
tempo. Abolindo tempo e espaço, exprime a própria ansiedade do que somos hoje. Na 
cidade, o aumento vertiginoso das motocicletas, meio de transporte objeto de estudo desta 
pesquisa, nos dá a impressão de estarmos sendo invadidos. Surge de todos os lados no 
conturbado trânsito de nossas cidades, numa disputa de espaço conflituosa. Para uns, 
solução: rapidez, economia; para outros, transtornos, acidentes. Na convivência com os 
demais veículos no trânsito urbano, a motocicleta nunca foi vista com bons olhos, sob o 
aspecto de segurança viária. A agilidade do veículo no trânsito, somado ao seu relativo 
baixo custo, além do fascínio que sempre exerceu sobre a juventude, faz das motocicletas 
no transporte de passageiros um fenômeno nacional. Como ferramenta de trabalho para o 
jovem com poucas alternativas de emprego nestes tempos de globalização, alimenta uma 
engrenagem que dará um golpe fatal naquele jovem sem outro futuro. Neste sentido, tal 
estudo visa conhecer a percepção da população e dos gestores envolvidos no trânsito do 
município de Garanhuns-PE focalizando o Sistema de Transporte Individual Remunerado 
de Passageiros - Moto Taxi, bem como configurar o perfil socioeconômico e educacional 
dos condutores desse meio de transporte, buscando identificar as competências necessárias 
ao desempenho da atividade no processo seletivo e a capacitação teórico-prática contida na 
formação do profissional, enfatizando a educação como promotora de comportamentos 
éticos e socialmente significativos.  
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Método de análise de mobilidade do sistema de transporte 
Público urbano por ônibus aplicação à cidade de Santa Maria (RS) 

 
Carlos José Antônio Kümmel Félix e Enio Giotto (UFSM-Santa Maria/RS), Jucilei Cordini 

(PPGEC/UFSC-Florianópolis/SC) 
 
O aumento no processo de urbanização no Brasil gera uma crescente necessidade de 
infraestrutura em termos de serviços públicos. A expansão urbana implica em um 
acréscimo da concentração das pessoas no ambiente urbano necessitando, portanto, de um 
planejamento integrado, ou seja, de uma organização espacial, com base nas informações 
sobre a oferta (redes físicas e operacionais dos sistemas de transportes) e a demanda 
(circulação e utilização da estrutura da cidade pelas pessoas e cargas, que é o sistema de 
atividades). Neste trabalho analisa-se a interação entre esses sistemas sob a ótica da 
mobilidade e acessibilidade, sob o ponto de vista de potencial de deslocamentos. Essa 
análise concentra-se no âmbito urbano e no serviço de transporte coletivo por ônibus, em 
índices que refletem a sua mobilidade, que por sua vez, permite a acessibilidade da 
população, refletindo a qualidade do serviço prestado. A análise resulta em padrões de 
mobilidade direcional entre os setores censitários de uma zona urbana identificando os 
setores com baixo índice de mobilidade (necessitam de maior atenção por parte do gestor 
público). Além da possibilidade de relacionar o potencial de mobilidade das zonas urbanas 
com suas características censitárias, tais como renda e população, permitindo visualizar com 
rapidez, através de mapas, tornando-se um importante instrumento de gestão pública. 
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Mobilidade e universidade: plano de mobilidade urbana para a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, em Curitiba 
 
 

Fábio Duarte de Araújo Silva; Tomás Moreira; Rafael Sindelar Barczak1; Paulo Moraes; 
Carlos Bettes; Rafaela Zatti Libardi; Priscila Zanon 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Brasil 
 
Curitiba é ao mesmo tempo um modelo em sistema de transporte público, e uma das 
cidades com maior taxa de motorização no país – aproximadamente 1 carro para cada 2,8 
habitantes, ao se cruzar dados da projeção populacional do IBGE com dados do 
DENATRAN. Completando a equação que embasa este trabalho técnico, a cidade 
concentra 43% dos estudantes de ensino superior no estado do Paraná, o que indicaria um 
potencial de consciência dos impactos ambientais, sociais e econômicos que o alto índice 
de motorização, sobretudo privado, tem na sociedade. De um lado, portanto, uma cidade 
com um sistema de transporte coletivo considerado modelo internacional, de outro, parte da 
elite cultural de uma sociedade com maior acesso à informação. Em pesquisa realizada em 
cinco campi universitários da cidade de Curitiba em 2006, vê-se que o transporte por carro 
individual é preferência de cerca de 45% dos estudantes. E como agravante, 45% das 
viagens de carro dos estudantes são feitas apenas com o condutor, número que ultrapassa 
80% quando se trata dos professores – aqueles que ensinam, ou deveriam, os impactos 
sociais, econômicos e ambientais do abuso do uso de recursos naturais não renováveis. Por 
que esse público com um discurso social e ambientalmente consciente não abre mão de seu 
carro para ir à universidade? Esta comunicação parte de alguns dados sobre o padrão da 
mobilidade urbana entre universitários da cidade de Curitiba e apresenta um Plano de 
Mobilidade Urbana realizado para o campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), em Curitiba, entre 2007 e 2009. 
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A contribuição do transporte metroviário para a mobilidade urbana: estudo de caso 

no metrô de São Paulo 
 

Andrea Oliveira Nicola; MSc.Cida Cristina de Sousa Moraes 
 
A conscientização do desenvolvimento sustentável já é uma realidade em grandes cidades 
pelo mundo, e cada vez mais, está sendo adotada como solução para esses grandes centros 
urbanos tão saturado com a poluição. Na cidade de São Paulo, os problemas com a falta de 
mobilidade urbana são bem evidentes, como o uso e ocupação irracional do solo, que além 
de gerar todos os tipos de poluição (atmosférica, visual e sonora) acaba deixando a cidade 
menos humana. Diante disso, o investimento em transportes coletivos como o metrô fez 
com que as pessoas passassem a adotá-lo total ou parcialmente durante suas viagens diárias. 
Essa postura adotada pela população, fez diminuir a preferência pelo modo individual 
diante às características como o custo relativamente baixo e a grande capacidade de 
transportar pessoas. Para que o sistema funcione com qualidade, o metrô faz integração 
com outros modos de transporte, como o trem e o ônibus em algumas estações.  Para 
comprovar a vantagem do transporte metroviário em relação a outros modos, uma breve 
pesquisa foi realizada na cidade de São Paulo. Para o estudo foi utilizado o mesmo trajeto 
para os modos coletivos (metrô e ônibus) e individuais (carro e a pé) em suas específicas 
horas-pico. Foram considerados o tempo gasto e a distância percorrida para chegar ao 
destino desejado durante a semana e final de semana. Essa pesquisa leva a conclusão de que 
o metrô é mais rápido em comparação aos outros modos de transporte, apesar de percorrer 
maior distância. Contudo ainda é ineficiente para o grande número de usuários que o 
utilizam e, por esse motivo, o governo está investindo no programa Expansão SP, a fim de 
suprir as necessidades da população. 
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SESSÃO DE PÔSTER: SEGURANÇA E TECNOLOGIA VEICULAR 
 
 
 
 

Estressores ocupacionais e qualidade de vida no trabalho de agentes de trânsito: um 
estudo de caso. 

 
Renata F.Vianna-Sampaio, Maria Nivalda Carvalho-Freitas, 

 
Esta pesquisa buscou verificar se existe relação entre a percepção dos estressores 
ocupacionais e a Qualidade de Vida no Trabalho de Agentes de Trânsito e ocorreu em Juiz 
de Fora-MG. O referencial teórico baseou-se em Hackman e Oldham (1975) e Walton 
(1973) no que tange à QVT, e Cooper et al (1988), no que tange ao estresse ocupacional. 
Na primeira etapa, que contou com trinta e três agentes de trânsito mais antigos no serviço, 
ocorreram observações, entrevistas, aplicação do Inventário de Sintomas de Stress (Lipp, 
1989) e grupos focais, cujos resultados originaram um questionário de fatores estressores, 
aplicado na segunda etapa a todos os cinqüenta e seis agentes, juntamente com os 
questionários de QVT de Hackman e Oldham e de Walton. O tratamento estatístico foi feito 
pelo software SPSS for Windows 16.0. Os principais resultados indicaram que 39,4% dos 
agentes apresentam estresse e que este depende dos estressores “sobrecarga de trabalho” e 
“ocorrência de acidentes de trânsito” e dos fatores “falta de reconhecimento ou feedback”, 
“tratamento recebido pelos superiores” e “grau de liberdade na execução das tarefas”, 
comprometedores da Qualidade de Vida no Trabalho. Outras análises mostraram que 
quanto maior o tempo de serviço do agente maior a satisfação com o trabalho e que a 
percepção de fatores estressores é maior no turno da manhã. Concluiu-se que os problemas 
mais evidentes são com recursos materiais e com a falta de apoio da administração, um 
estressor que interfere na satisfação com a remuneração, com a participação na gestão e 
com o reconhecimento pelo trabalho. Foi verificado que o aprofundamento das relações 
interpessoais seria um facilitador no processo de solidificação da profissão, já que as 
mesmas se encontram preservadas e satisfatórias dentro do grupo.   



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 

A case study in Brazil about the use of secondary indicators in the analysis of rural 
roads “accidentability” by road police 

 
Anderson de Sousa Moraes 

Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, 2º BPRv 1ª Cia, 3 º PE,  BOP de Jaú, 
 

Magaly P. Vasconcellos Romão 
FATEC JAHU 

 
Barbara Stolte Bezerra, Antonio Clóvis Pinto Ferraz 

Departamento de Transportes, Escola de Engenharia de São Carlos 
 
This paper is based on a comparative analysis of road safety indicators, such as – use of 
helmets, use of seat belts, drinking and driving, vehicle conditions and speeding – and road 
“accidentability”. In developing countries like Brazil, where the motorization rates increase 
and population rates increase, only primary indicators could not give an overview of road 
safety in the country. Accident rates per vehicle and population will be constant or decrease 
only because in increases in the denominator. Thus the use of secondary indicators is a 
good policy to estimate road safety situation. Both primary and secondary indicators are 
fundamentals to identify (or a tentative to identify) the main causes of accidents and to 
formulate strategies, targets and measures to mitigate and prevent road accidents. The use 
concomitant of primary and secondary indicators it is already practice in some countries of 
Europe, and in some parts of United States and Canada. But in Brazil, so far, this is the first 
work attempt to explore this subject. The segments of road that were selected are on the 
scope of Road Military Police of Jaú, State of Sao Paulo, Brazil. The period of analysis was 
from January 2008 to August 2009. The indicators were obtained through the database of 
infractions of Road Military Police of the State of Sao Paulo, composed by two main 
documents, namely, Military Police Report (BOPM) and Offenses violations (AI). And the 
absolute number of accidents in these sections was obtained in the accident database Police 
Reports of Road Traffic Accident (BOTRAV) from the same institution. The main 
objective was analyzed driver behavior of the segments under scrutiny, using the indicators 
developed. The results showed the relation among secondary road safety indicators and the 
number of accidents, victims and severity. This work also is a tentative to show the utility 
of secondary road indicators and the ways to obtain it with the tools at hand, the database 
from Road Military Police, with negligible costs and time consuming.  
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Análise da alocação do tráfego na rua Aquidaban e vias adjacentes 
 

Alice Nolasco, Francine Bombardelli, Milton Luiz Paiva de Lima, Ana Maria Volkmer de 
Azambuja da Silva, Catia Maria dos Santos Machado 

 
 O presente trabalho foi desenvolvido no município do Rio Grande (RS) e teve como 
intuito estudar alternativas que aumentassem a segurança de deslocamento, minimizando a 
ocorrência de congestionamentos e acidentes na área de influência da rua Aquidaban, uma 
das principais vias de acesso ao centro da cidade. Para tal, foram realizados levantamentos 
da atual situação do tráfego nessa via e em seu entorno. A área investigada abrangeu 31 
intersecções sendo cinco intersecções semaforizadas. Para as análises das intersecções 
semaforizadas foram utilizados o Método de Webster (DENATRAN, 1984) e o Método do 
Manual de Capacidade de Vias Norte-Americano (HCM, 1985). Para a análise das 
intersecções não semaforizadas foi utilizado o Manual para Cálculo da Capacidade de 
Intersecções sem Semáforos (DER-SC, 2000). Para aplicação desses métodos foram 
realizadas contagens volumétricas classificadas nos picos da manhã, meio-dia e noite. Com 
a aplicação desses métodos foi possível estimar a capacidade de tráfego das intersecções 
não semaforizadas, bem como os fluxos de saturação, níveis de serviço e ciclos ótimos para 
aquelas semaforizadas, possibilitando verificar onde se encontravam os gargalos. Dentre as 
alternativas propostas, a que apresentou melhores resultados foi a que contemplou sentido 
único bairro-centro para a rua Aquidaban e, consequentemente, a alteração do itinerário de 
linhas de ônibus que trafegavam nos dois sentidos nessa via.  
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Velocidade e segurança em curvas horizontais de rodovias 

 
Vinicius Isoppo Rodrigues e João Fortini Albano 

 
No Brasil ocorrem anualmente cerca de 35 mil óbitos e mais de 400 mil feridos em 
decorrência dos acidentes de trânsito. Este é um dos maiores problemas enfrentados pela 
sociedade brasileira. As estatísticas apontam a imprudência como responsável pela maioria 
dos acidentes com sensível destaque para o excesso de velocidade praticado por 
condutores. O custo global dos acidentes nas rodovias também é elevado, atingindo cifras 
de 22 bilhões de reais por ano. Informações coletadas indicam que 30% dos acidentes nas 
rodovias federais ocorrem nos trechos em curva. Com o objetivo de estudar e esclarecer um 
pouco mais esta questão decidiu-se desenvolver um estudo com foco nos valores da 
velocidade praticada por veículos e nos raios de curvas horizontais de rodovias. Partindo-se 
do pressuposto de que o valor da Força Centrífuga indica o potencial de ocorrência de 
acidentes em curvas, desenvolveu-se uma verificação da variação da mesma utilizando-se 
dois veículos típicos integrantes da frota. Foram simulados vários cenários com diferentes 
valores de raios de curvatura, superelevações e velocidades. Para cada combinação dos 
fatores calculou-se o valor correspondente da Força Centrífuga. Foram construídos gráficos 
de variação da Força Centrífuga que possibilitam a comparação com situações consideradas 
limites de segurança. Os resultados demonstram e indicam situações de falta de segurança 
decorrente da influência dos fatores estudados nos trechos em curva. Propõe-se a utilização 
de um índice designado por Grau de Periculosidade em Curvas. Situações muito críticas 
ocorrem com a combinação: alta velocidade e baixo valor do raio horizontal. 
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Análise comparativa entre veículo equipado com motor de combustão interna a gás 

natural comprimido e veículo equipado com motor elétrico à bateria. 
 

Mauro Pereira Hill e Márcio de Almeida D´Agosto 
Engenharia de Transportes/UFRJ - COPPE 

 
O gás natural (GN) é utilizado como combustível para automóveis equipados com motores 
de combustão interna (VCI). A eficiência energética (ou rendimento energético) dos 
motores de combustão interna está em torno de 15%. No entanto, existe uma tecnologia 
concorrente ao VCI que é tecnicamente viável vem sendo aprimorada para adquirir melhor 
viabilidade comercial: o veículo equipado com motor elétrico a bateria (VEB). Neste 
veículo, o uso de motores elétricos possibilita que a eficiência energética esteja em torno de 
80%.  
 
O consumo energético do veículo elétrico está em torno de 0,125KWh/km, o que significa 
um custo de R$ 0,03892/km para a realidade de um abastecimento numa residência no 
município do Rio de Janeiro (Brasil) em dezembro de 2009. Pode-se comparar esse valor 
com o valor médio de R$ 0,12/km para o veículo de combustão interna a gás para a mesma 
realidade geográfica. Neste caso, o custo do quilômetro rodado pelo VEB é 31% (cerca de 
um terço) do valor referente ao VCI.  
 
Outros aspectos como emissão de CO2, ruído, peso, velocidade máxima, autonomia entre 
outros serão abordados em torno do tema para compor a comparação entre as tecnologias 
concorrentes. 
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Uso de energia em transportes: análise comparativa da eficiência energética dos 
ciclos de vida do gás natural veicular comprimido e da energia termelétrica a gás 

para uso final em automóveis 
 

Mauro Pereira Hill e Márcio de Almeida D´Agosto 
Engenharia de Transportes/UFRJ - COPPE 

 
O gás natural (GN) é utilizado como combustível para automóveis equipados com motores 
de combustão interna (MCI). A eficiência energética (ou rendimento energético) dos 
motores de combustão interna está em torno de 15%. No entanto, existe uma tecnologia 
concorrente ao veículo com MCI que é tecnicamente viável vem sendo aprimorada para 
adquirir melhor viabilidade comercial: o veículo equipado com motor elétrico a bateria 
(VEB). Neste veículo, o uso de motores elétricos possibilita que a eficiência energética 
esteja em torno de 80%.  
 
O gás natural pode ser utilizado na forma comprimida, em MCIs, ou então transformado em 
energia elétrica nas térmicas a gás, e esta forma de energia pode ser disponibilizada na rede 
de distribuição de eletricidade para ser empregada em VEBs. Ainda que o motor elétrico 
seja mais eficiente do que o MCI, a vantagem energética, em se utilizar o GN para gerar 
energia elétrica e mover uma frota de veículos elétricos se comparado com o uso de GN em 
MCI, dependerá do estudo de todo o ciclo de vida de cada uma destas fontes de energia. 
Para a análise do ciclo de vida, pode ser empregada a ferramenta da norma NBR ISO 
14040, chamada Análise de Ciclo de Vida (ACV), que contempla o uso de recursos naturais 
e os impactos ambientais ao longo da cadeia de suprimento e uso final das fontes de energia 
para os transportes. Desta forma, em função do escopo desta dissertação, este procedimento 
será utilizado como mecanismo de análise para alcance dos objetivos. 
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SESSÃO DE PÔSTER: MOTORISTAS PROFISSIONAIS  
 
 

Um estudo com motoristas profissionais de caminhão sobre o uso de álcool e outras 
drogas nas rodovias federais brasileiras 

 

Fernanda Cubas de Paula, Daniela Benzano, Raquel Brandini de Boni, Flavio Pechansky. 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trânsito e Álcool do Centro de Pesquisa em Álcool e 
Drogas da UFRGS 

 

Introdução: É provável que o uso de álcool e outras drogas por motoristas de caminhão 
aumente as estatísticas de acidentes de trânsito nas estradas brasileiras. Entretanto, não 
existem dados brasileiros com amostras obtidas em todo o país sobre o tema. 
Objetivo: Estimar a prevalência do uso de álcool e outras drogas em uma amostra de 
caminhoneiros brasileiros. Método: desenho transversal. Utilização de entrevistas 
estruturadas, teste de saliva e etilometria. Resultados: 72,6% fizeram uso de álcool; 
etilometria positiva em 3,7%; positividade para cocaína e anfetamina (0,9% e 5,3% 
respectivamente); 60,1% estudaram até a 8ª série do fundamental; 72.2% ingeriram álcool 
no último ano; Quanto à percepção de risco, 51,1% assumiram ter sido passageiros de 
alguém que estava sob efeito de álcool. Em relação a comportamento de risco, 7,6% 
relataram dirigir depois de ter bebido tanto que seria considerado ilegal a condução de um 
veículo e 0,7% relataram ter se acidentado após ter bebido. Comentários: Mesmo após a Lei 
A Lei 11.705/08, os motoristas continuam bebendo e depois dirigindo. Isso os prejudica 
diretamente ao criar circunstâncias de risco para si e para os demais que trafegam pelas 
estradas. É necessária a intensificação da fiscalização e conscientização desses motoristas 
profissionais sobre os riscos de beber, usar outras drogas e dirigir.  
Este estudo foi financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, afiliado pelo 
Hospital de Clinicas de Porto Alegre e apoio FIPE. 
 
 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
O sofrimento do motorista profissional 

 
Valquíria Castro 

 
A violência é um item obrigatório na visão de mundo que recebemos das gerações 
anteriores e do desequilíbrio social. O trânsito pode ser compreendido como um reflexo da 
nossa cultura, assim entendemos que o nosso trânsito é violento porque a nossa sociedade 
assim é. São atitudes violentas: o desrespeito às leis de trânsito e pelo próximo, a 
competição e a falta de solidariedade. A violência é uma patologia que contaminou todo o 
tecido social e hoje se encontra diluída e banalizada no nosso cotidiano. 
O sofrimento do motorista profissional é abordado neste trabalho com o embasamento 
teórico é a psicodinâmica do trabalho, por ser uma abordagem científica que é desenvolvida 
pelo Christophe Dejours, na França desde 1980. Na sua teoria Dejours enfatiza as forças 
visíveis e invisíveis tanto do modo objetivo quanto o subjetivo, abrangendo o campo social, 
político e econômico. Pois não há sofrimento sem verificar o fator psíquico do indivíduo 
que interage com o meio, transformando-o em lugar saudável ou patológico. 
Apresentamos a questão do sofrimento do motorista profissional com a contribuição da 
psicodinâmica que é centrada na psicopatologia do trabalho. O enfoque está no sentido 
como os motoristas experimentam suas vivências, pesquisando os sintomas do trabalho 
sobre a psique humana, verificando as patologias sócio-psiquicas e a transformação da 
saúde do motorista. 
Com a aplicação da psicodinâmica do trabalho torna-se visível os obstáculos para a saúde 
mental do motorista e por isso é possível enfrentá-los, cujo desafio está em superar a 
distância que há entre a organização e o trabalhador, pois esta compromete a segurança e 
saúde do motorista na sua produtividade em interação ao bem social. 
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Percepção sobre HIV/AIDS entre caminhoneiros na cidade de Paranaguá-PR. 

 
Daliane Cristina Alves da Rocha e Silvio Serafim da Luz Filho 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil   
 

A literatura tem nos mostrado que a educação e a prevenção são os melhores caminhos 
quando se refere a HIV/AIDS.Os caminhoneiros passam a maior parte de tempo,fora de 
casa,e segundo dados do ministério da saúde esses trabalhadores tem dificuldades no acesso 
aos serviços de saúde.Caracterizando-se ainda como uma população vulnerável e de 
comportamento de risco.A amostra foi composta de 66 caminhoneiros todos do sexo 
masculino,responsáveis por cargas de diversos tipos(botijões de gás,frigoríficos, cargas 
toxicas,entre outras , variando entre 22 e 55 anos.Os dados foram coletados em 
estacionamentos no porto da cidade, através da aplicação de um questionário,composto de 
28 questões, sendo duas abertas , e as demais fechadas.Os sujeitos foram convidados a 
responderem questões que versaram sobre temas como conhecimento e informação sobre 
HIV/ADS, preconceitos sobre a doença,acesso e uso de preservativo,mudança de atitudes 
após diagnóstico com a doença,riscos de contaminação,tipos de ambientes freqüentados,e 
outras.Os resultados mostram que os sujeitos carecem de muitas informações sobre 
HIV/AIDS,dentro de uma perspectica sócio-econômica e de saúde pública. 
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Motoristas que Exercem Atividade Remunerada: algumas reflexões. 
 

Antonio Felipe Mayans, Marinês Mendes, Arelis Felipe Ortigoza, Silvana de Souza. 
 
Atualmente todos necessitamos do trânsito, uma vez que a maioria das atividades realizadas 
no cotidiano remete a situações de mobilidade.  Na medida em que a sociedade e a 
tecnologia evoluem, cada vez mais necessitamos do transporte de pessoas, bens e 
mercadorias, e a todo o momento no trânsito nos deparamos com trabalhadores que 
exercem sua atividade profissional conduzindo um veículo automotor. O Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23/09/97), no Artigo 147, estabelece que na CNH de 
condutores que fazem transporte remunerado de pessoas ou bens deve conter a informação 
EAR (Exerce Atividade Remunerada) e um dos requisitos para que esta informação seja 
incluída no documento de habilitação é ser aprovado no Exame de Aptidão Física e Mental 
e em Avaliação Psicológica. Este trabalho visa apresentar algumas reflexões acerca da 
importância da avaliação de condutores que Exercem Atividade Remunerada, a partir da 
experiência de atuação profissional médica e psicológica em clínica credenciada ao Detran-
PR, no interior do estado. Faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas 
multidisciplinares acerca da mobilidade humana objetivando a promoção de políticas 
públicas eficazes de trânsito, saúde e educação.  
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Fatores biopsicossociais desencadeadores de estresse em motoristas de transporte 

coletivo 
 

Débora Cristina da Mata, Tayná Ceccon Martins, Sabrina dos Santos da Silva, Maria 
Adelaide Pessini. 

 
 
 
INTRODUÇÃO: Mesmo com este cenário contemporâneo de um trânsito abarrotado por 
veículos de passeio, por seu custo ter sido reduzido, ainda é grande o número de usuários de 
transporte coletivo no país. E por vezes assistimos cenas diárias de muito estresse no 
trânsito, ateremos aqui aos fatores estressantes sobre o motorista de transporte coletivo. 
OBJETIVO: Conhecer as peculiaridades do estresse que envolve motoristas de transporte 
coletivo. 
METODOLOGIA: Utilizou-se como método de pesquisa, levantamentos bibliográficos em 
artigos e livros, visando reconhecer conceitos acerca do estresse em motoristas, 
especialmente os profissionais de transporte coletivo. 
DESENVOLVIMENTO: O estresse tem sido uma das características mais acentuadas na 
contemporaneidade, pois, os estilos dos condutores são indissociáveis dos fatores 
psicossociais, ou seja, vivemos em uma sociedade ansiosa e isso reflete no comportamento 
de dirigir. Ainda de acordo com os autores supracitados o estresse é um modelador do 
modo como a pessoa dirige, podendo ser o agente direto ou indireto na causalidade de 
acidentes. Vale ressaltar que não há somente o lado negativo do estresse, pois, este em 
alguns momentos pode ajudar, no estado de alerta, tomada de decisão rápida para evitar um 
acidente. Tem-se que, para os motoristas a carga horária de trabalho, a responsabilidade por 
vidas, o ruído, a posição física por períodos longos e movimentos repetitivos são os 
principais fatores estressantes. 
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SESSÃO DE PÔSTER: CONDUTORES 

 
Revisão dos trabalhos sobre Psicologia do Trânsito apresentados em congressos de 

Avaliação Psicológica 
  

Maria Helena de Lemos Sampaio, Tatiana de Cássia Nakano 
PUC-Campinas, Brasil 

  
  
Considerando a Psicologia do Trânsito como um campo de atuação e pesquisa que tem 
despertado o interesse de estudiosos em todo o mundo, embora no Brasil o que se ainda 
observa é a existência de uma área que carece de estudos, este trabalho teve por objetivo 
realizar o levantamento das pesquisas referentes à Psicologia do Trânsito apresentadas nas 
quatro edições de um congresso de Avaliação Psicológica (2003, 2005, 2007 e 2009) com o 
objetivo de identificar o foco das pesquisas e as lacunas ainda existentes. Foram 
selecionados todos os trabalhos que enfocavam a temática da Psicologia do Trânsito e 
motoristas, tanto no titulo como no corpo do mesmo. Os resultados indicaram que, com o 
passar dos anos, houve diminuição no número de apresentações orais (sob a forma de 
conferencia, simpósio e mesas redondas) e aumento no número de trabalhos sob a forma de 
pôster. Ao todo foram encontrados 38 trabalhos, sendo 71% referentes a pesquisas 
empíricas e 29% teóricas. Os instrumentos mais utilizados nesse contexto foram PMK, 
EFN, Palográfico, HTP, R1, AC, TADIM, SP-T, alem de outros menos freqüentes. Outro 
dado analisado referiu-se à filiação institucional dos pesquisadores, tendo sido encontrados 
22 instituições que vem focando a temática da avaliação psicológica no trânsito de forma 
que se pode afirmar, de uma forma geral, que as reflexões tem ocorrido principalmente 
ligadas a instituições de ensino e desenvolvidas por pesquisadores da região sul e sudeste 
do pais. Os dados permitem concluir que, devido ao baixo número de trabalhos que vem 
sendo desenvolvidos, lacunas em relação à avaliação psicológica no trânsito ainda são 
bastante freqüentes, fato que aponta a necessidade de se desenvolverem estudos que 
envolvam principalmente maior diversidade amostral, questionamento acerca da 
efetividade do instrumental psicológico que vem sendo utilizado e investigação de questões 
relacionadas ao comportamento e personalidade do condutor para que a avaliação realizada 
na área do trânsito possa ser melhorada. 
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Aspectos envolvidos no conceito de equilíbrio psicológico na avaliação de candidatos à 

CNH sob a óptica da análise do comportamento 
 

Jane Carmem da Silva Machado e Joneia Mayumi Tawamoto 
 
 
A Psicologia do Trânsito desde seu início firmou seu trabalho quanto à avaliação 
psicológica de motoristas, diante da necessidade de diagnosticar comportamento de risco 
com a intenção de reduzir os acidentes. Pouco se sabe sobre os processos psicológicos que 
influenciam o comportamento dos motoristas, embora pesquisas demonstrem o fator 
humano e causas emocionais relacionados a acidentes de trânsito. Além de se questionar a 
validade dos instrumentos utilizados os pesquisadores apontam a necessidade de critérios 
válidos para o diagnóstico de motoristas. O presente trabalho objetiva apresentar conceitos 
relacionados ao tema na perspectiva da análise do comportamento e propor um conceito 
inicial para o termo equilíbrio psicológico dentro desta perspectiva. A compreensão dos 
conceitos existentes e que são correlatos ao tema principal foram exploradas no primeiro 
momento e em seguida, as implicações teóricas do Behaviorismo Radical são expostas, no 
sentido de fornecer subsídios teóricos que possibilitam a análise conceitual para o termo 
equilíbrio psicológico. Nas conclusões, observa-se a dificuldade de como avaliar fatores 
psicológicos nos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação quanto ao resultado de apto 
ou inapto para o comportamento de dirigir e ressaltam-se ainda as contribuições da análise 
do comportamento neste contexto de avaliação psicológica de condutores. A avaliação 
psicológica de motoristas se mostra diante destas perspectivas como um sério problema e 
um desafio ao perito examinador de trânsito, exigindo mais estudos e aprimoramentos 
baseados em pesquisas científicas com uma linha da Psicologia que delimite parâmetros e 
critérios válidos em seus conceitos. 
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Evidências de Validade do Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister para avaliar a 

agressividade e irritabilidade em motoristas 
 

Joneia Mayumi Tawamoto e Cláudio Garcia Capitão 
 
Objetivou-se pelo presente estudo comparar os indicadores de agressividade e 
irritabilidade, encontradas por meio do Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC), 
entre os motoristas infratores e não-infratores; correlacionar os indicadores de 
agressividade e irritabilidade do TPC dos motoristas com os resultados obtidos do 
Inventário de Habilidade do Motorista (IHM), Questionário do Comportamento do 
Motorista (QCM) e Escala de Irritabilidade do Motorista (EIM). O TPC permite a avaliação 
da dinâmica da personalidade e o nível de maturidade das suas expressões no mundo das 
relações. Participaram da pesquisa 100 motoristas, da Cidade de Curitiba, divididos em dois 
grupos. O primeiro foi composto por 50 motoristas infratores que obtiveram pontuação por 
ultrapassar o limite de velocidade três vezes em um ano. O segundo grupo composto por 50 
motoristas que renovaram a CNH, possuem a carteira há mais de cinco anos, não 
cometerem nenhum tipo de infração, não assumiram a pontuação de outro motorista e não 
se envolveram em acidentes como motorista. Para a análise do TPC foram considerados 
algumas variáveis que indicam agressividade e irritabilidade. Nos resultados foram 
encontradas correlações significativas estatisticamente com a dupla Verde rebaixada e 
Vermelho aumentado e a Síndrome do Conflito Interno, indicado que TPC evidenciou 
validade concorrente por meio das correlações com QCM e EIM. 
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Os valores prioritários dos motoristas de Belém e as Leis de Trânsito. 

 
Cláudia Nunes Camilo e Shaianna Corrêa das Neves. 

 

 
Considerando a complexidade das infrações de trânsito, há atualmente interesse em 
investigar as diversas variáveis individuais e situacionais que influenciam esses 
comportamentos inadequados à segurança e à qualidade de vida no trânsito. Assim, propõe-
se uma pesquisa correlacional para analisar as relações entre valores humanos básicos, 
atribuição de importância e cometimento de 26 infrações previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro. A amostra constituiu-se de 100 motoristas da região metropolitana de Belém-
PA, de ambos os sexos com idades variando de 18 a 74 anos, que possuem Carteira 
Nacional de Habilitação na categoria “B” e que, necessariamente, fazem uso de automóvel 
pelo menos 02 vezes por semana. As variáveis foram medidas por meio de dois 
instrumentos: Personal Values Questionnaire (PVQ), de Schwartz, Melech, Lehmann, 
Burgess e Harris, (2001) e de Schwartz, Lehmann e Roccas (1999);  e a Escala de 
Importância e Cumprimento de Infrações de Trânsito (EICIT), elaborado pelas próprias 
pesquisadoras. Os resultados da pesquisa mostram que apesar dos participantes avaliarem 
as leis como importantes ou muito importantes em sua maioria, existe uma porcentagem 
significativa de cometimento das mesmas em uma freqüência média a superior, ou seja, a 
maioria dos participantes cometem as infrações às vezes, sempre ou quase sempre, tendo 
como relação o valor prioritário autodireção.  
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Álcool e direção: a opinião e atitude de jovens universitários em Curitiba. 

 
Marina G. Jacobs, Débora C. L. Sanches e Alessandra Sant´Anna Bianchi 

 
 
No Brasil, a partir do dia 20 de junho de 2008 entrou em vigor a Lei 11.705 (Brasil, 2008) 
que, proíbe a condução por indivíduos com qualquer concentração de álcool no sangue.  O 
objetivo do presente trabalho foi investigar a realidade relatada por universitários a respeito 
da associação entre bebidas alcoólicas e direção; e qual sua posição a respeito da Lei 
11.705 de 2008. Foram 211 sujeitos estudantes de graduação de uma Universidade 
Particular de Curitiba, todos possuidores de CNH. Foi feita a aplicação de dois 
questionários com perguntas abertas e fechadas. O primeiro aplicado a 105 sujeitos no dia 
23/06/2008; o segundo aplicado a 106 sujeitos nos dias 10/10/2008 e 14/10/2008. Da 
primeira amostra 7,62% acreditava que a direção alcoolizada não representa risco; 76,19% 
concordava com a Lei 11.705; 36,19% dos motoristas considerava que nos últimos noventa 
dias havia infringido a lei 11.275, que determinava como limite máximo 0,6g/l de álcool no 
sangue do condutor; apenas 33,33% dos entrevistados soube determinar corretamente, em 
bebidas, o limite supra-citado. Da segunda amostra 0,97% acredita que a direção 
alcoolizada não representa risco; 79,24% concorda com a Lei 11.705; 31,13% dos 
motoristas assume ter infringido esta nova lei – no entanto, destes, 63,63% relata ter 
mudado de comportamento: bebe em menor freqüência e quantidade. A comparação entre 
os dados da primeira e da segunda amostras revela que não houve decréscimo significativo 
na freqüência de comportamento transgressor intencional dos condutores. No entanto pode-
se notar um aumento relevante na porcentagem de indivíduos que vêem risco na prática da 
direção alcoolizada.  
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Avaliação Psicológica de Motoristas no Processo de Renovação 

Jane Carmem da Silva Machado, Mariana Gonçalves Neves, Paula Ferreira Ribeiro. 

Pesquisadores apontam que fatores emocionais interferem no comportamento adequado dos 
motoristas no trânsito, concomitantemente, as estatísticas revelam um aumento 
significativo de acidentes neste contexto, sendo o Brasil o quarto no ranking mundial em 
acidentes de trânsito. Soma-se a estes dados, a constatação de que as pessoas passam por 
avaliação psicológica apenas no início da sua história de condutor, não havendo mais 
acompanhamento na vida psicológica deste sujeito. Esta pesquisa propõe verificar se os 
motoristas habilitados consideram a avaliação psicológica importante, a relevância de que 
esta avaliação seja realizada periodicamente e se os mesmos identificam comportamentos 
inadequados de outros motoristas no trânsito. Participam desta pesquisa motoristas 
habilitados em processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, nas clínicas de 
avaliação de condutores credenciadas ao Detran da cidade de Curitiba-PR. Para a coleta de 
dados, será aplicado um questionário individualmente, contendo perguntas fechadas com 
duas opções de respostas. Os dados serão avaliados através do método quantitativo que 
possibilitará atribuir valores numéricos às respostas, submetendo à uma análise estatística 
quantitativa. Pretende-se com este projeto aprofundar o conhecimento teórico na área de 
Avaliação Psicológica Pericial de Trânsito, e assim realizar um trabalho preventivo diminuindo 
situações de risco no trânsito ao considerar que a avaliação psicológica venha a ser um pré-
requisito na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Este projeto teve início em 
fevereiro/2010 e encontra-se na fase de coleta de dados, com previsão de análise dos 
resultados em maio/2010. 
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Estudo sobre a prática do racha entre universitários como fatores de risco para o 
envolvimento em acidentes de trânsito 

 
Carvalho, Solange Monteiro 

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, Brasil 
 
A prática do racha embora considerada infração gravíssima, com penalidades que vão de 
multa, detenção, suspensão para dirigir e apreensão do automóvel, continua freqüente e é 
um tema de grande preocupação entre profissionais deste segmento. O presente estudo 
exploratório e de análise descritiva, realizada com universitários (n=506) visa apresentar 
um substrato do estudo sobre a prática do racha. Verifica-se quanto à opinião sobre a 
prática do racha que 394 (78,3%) são totalmente contrários a essa prática, enquanto 109 
(21,8%) afirmaram não serem totalmente contrários. Dos 109 respondentes que declararam 
não serem totalmente contrários à prática do racha, 64,2% são do gênero masculino contra 
35,8% do feminino (p<0,05), predominantemente jovens com idade até 24 anos (75,2%). 
Dos 66 (13,2%) que alegam ter participado de racha: 15,5% (n= 42) são do sexo masculino 
e 10,5% (n=24) do feminino. Apesar dos homens encontrarem-se ligeiramente superior, 
não houve diferença estatisticamente significativa entre os gêneros (p>0,05). A media da 
frequência de prática de racha por indivíduo é igual a 4. Dos 207 indivíduos que afirmaram 
ter envolvimento em acidentes, 17,4% já praticaram racha. Os resultados mostram que a 
freqüência com que a prática do racha foi assinalada na amostra inclui essa atitude como 
um fator de risco para o envolvimento em acidentes de trânsito em ambos os sexos e, ao 
contrário do que se poderia esperar no nosso meio, a prática do racha não é predominante 
no gênero masculino. Diante destes dados, conclui-se que medidas eficazes contra esta 
prática devem ser implantadas com urgência, visto que a ocorrência por vítimas fatais 
relacionadas a tal prática é preocupante. 
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Perfil psicológico de um piloto de motovelocidade no Brasil. 

Cassiano Ferreira Novo. 

 
Este trabalho tem como principal objetivo identificar, através de entrevista semi-
estruturada, testes psicológicos (D2, Inventário Beck – ansiedade e CPS - Escala de 
Personalidade de Comrey) e observações durante os treinos e corridas, o perfil psicológico 
de um piloto de Motovelocidade da categoria 600 cc Hornet durante o Campeonato 
Racing Festival 2010 de automobilismo no Brasil. Este piloto será acompanhado durante 
os seis eventos que disputará e seu perfil psicológico será comparado com os resultados 
alcançados ao final da temporada. Realizar-se-á durante as corridas treinamentos 
psicológicos específicos sobre os conteúdos avaliados nos instrumentos de pesquisa 
aplicados inicialmente, são eles: atenção e concentração, confiança e controle emocional. 
Ao final da temporada de 2010 este trabalho produzirá um artigo científico sobre a 
preparação psicológica desse piloto a partir da identificação de seu perfil psicológico e 
análise do contexto específico de sua modalidade e categoria.   
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Teoria Cognitivo Social e comportamento no trânsito: estudo de um 
instrumento. 

 
Marcos Roberto de Carvalho, Francine Blasius, Marina Jacobs, Isabel Buss Balk e 

Alessandra Sant’Anna Bianchi 
 
 

O comportamento de um indivíduo é comumente relacionado ao de outros indivíduos e 
ditado por regras sociais, formais ou não. Não é diferente no trânsito. É no trânsito, 
entretanto, que a noção de conduta que influencia e relaciona-se com a sociedade parece 
estar mais depredada. O objetivo deste trabalho foi verificar a validade de uma escala para 
avaliar desengajamento moral de motoristas, conforme a Teoria Cognitivo Social, de 
Bandura. O trabalho foi estruturado em três etapas: na primeira foram avaliados os itens de 
uma escala já existente e sua correspondência teórica; na segunda etapa foram realizados 
dois grupos focais com temas geradores referentes a infrações de trânsito; finalmente, na 
terceira etapa, foram elaborados novos itens e a nova escala foi aplicada em 200 sujeitos. A 
estrutura fatorial resultante não correspondeu àquela proposta na teoria. Essa divergência 
aponta para a possibilidade que mais que um problema teórico-metodológico o tema 
trânsito não seja uma questão moral no contexto brasileiro. 
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Laudo psicológico: Mera formalidade ou indicador de qualidade da avaliação 

psicológica? 
 

Fábio Henrique Vieira de Cristo e Silva (Universidade de Brasília) 
 
Este trabalho avaliou a qualidade de 67 laudos psicológicos produzidos por sete psicólogos 
peritos em trânsito de uma clínica credenciada. Selecionaram-se os laudos dos motoristas 
profissionais que se submeteram a dois processos de avaliação psicológica: o primeiro na 
aquisição da permissão para dirigir em 2002, e o segundo na renovação e/ou mudança de 
habilitação em 2007. Os critérios de avaliação dos laudos foram definidos com base na 
resolução CFP n° 007/2003: 1) para verificar a guarda do material – encontrar os laudos 
dos motoristas selecionados nos arquivos de 2002 e 2007, 2) para avaliar a estrutura do 
laudo – contemplar os cinco conjuntos de itens básicos e obrigatórios, e 3) para avaliar o 
preenchimento dos laudos – verificar o preenchimento correto de todos os itens 
obrigatórios. Apenas os laudos de 2007 foram analisados. Os resultados evidenciaram 
falhas na guarda, na estrutura e no preenchimento dos itens: identificação, descrição da 
demanda, procedimentos, análise e conclusão. Conclui-se que a maior parte dos 
documentos analisados não apresenta as qualidades técnico-científicas recomendadas pelo 
Conselho Federal de Psicologia. Sugere-se que a avaliação do preenchimento do laudo 
pode ser um importante indicador de qualidade não só dos documentos escritos que são 
produzidos pelos psicólogos, mas um indicador do processo de avaliação psicológica, uma 
vez que o laudo é a última etapa e poderá refletir possíveis falhas. A estratégia 
metodológica usada neste estudo poderá ser usada pelos órgãos responsáveis pela 
orientação, treinamento e fiscalização destes serviços, possibilitando a intervenção eficiente 
e eficaz com base em critérios precisos. 
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SESSÃO DE PÔSTER: USUÁRIOS VULNERÁVEIS: PEDESTRES E CICLISTAS 

 
Caos e Fractais no trânsito:evidencias teórico-empíricas. 

 
Noeli Kühl Svoboda 

Ministério Público do Estado do Paraná, Brasil 
Silvio Serafim da Luz Filho 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
 

Esta pesquisa versa sobre as teorias do caos e dos fractais e as evidencias teórico-empíricas 
relacionadas com a Psicologia do Trânsito.A partir do trabalho de Mandelbrot (1963),os 
pesquisadores têm analisado e aplicado modelos matemáticos não lineares com 
propriedades fractais no estudo de fenômenos da natureza,abrindo oportunidade para 
averiguar a incidência destes fenômenos  no campo social,especialmente no que tange a 
dinâmica do trânsito.A teoria dos fractais,associada aos conceitos de caos,complexidade e 
não linearidade descortina um novo e estratégico campo de estudos na dinâmica do trânsito 
,especialmente no que tange a manifestação  e organização de modelos paradoxais de 
conviviabilidade social.O interesse no estudo da dinâmica dos fenômenos fractais está 
relacionado ao comportamento caótico observado no trânsito dos grandes centros 
urbanos,refletindo o caos e os conflitos existentes na sociedade.Verifica-se neste estudo a 
evolução dos conceitos e das ferramentas matemáticas para a identificação de padrões de 
comportamento associados a dinâmica do trânsito a partir de modelos fractais.No âmbito 
teórico, é possível concluir que já existem argumentos e evidencias suficientes que dão 
suporte para a inclusão destas teorias (caos e dos Fractais) nas pesquisas que envolvem o 
comportamento humano no trânsito,ou seja dos pedestres. 
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Narcisismo no trânsito 
 

Mariana Ribeiro Franzoloso, Eloisa Pedroso Fiori e Cristina Dutra 
 

 
O presente estudo bibliográfico foi realizado a fim de compreender a possível relação 
existente entre características da personalidade narcisista e comportamentos observados no 
trânsito das grandes cidades. As estatísticas em relação a acidentes e mortes no trânsito são 
alarmantes e grande parte de suas causas podem ser o reflexo do contexto sócio-cultural e 
os comportamentos dos cidadãos. As manifestações de individualismo, competitividade, 
ausência de empatia e de interesse pelo próximo são discutidas aqui como traços narcísicos 
inerentes aos seres humanos, em maior ou menor grau e vistas como fatores contribuintes 
da complexidade do sistema de trânsito. Parte-se da idéia de que a postura individualista do 
narcisista interfere de forma negativa no trânsito, por isso, buscamos o entendimento do 
conceito de narcisismo na Teoria Psicanalítica e na Psicologia Corporal. Procuramos fazer 
um paralelo entre o narcisismo e a cultura, visando esclarecer se os padrões culturais da 
atualidade podem influenciar no comportamento das pessoas no trânsito, para então, 
descrever alguns comportamentos característicos como narcísicos que podemos visualizar 
no trânsito das nossas cidades. Por fim, discutimos a possibilidade de a solução para tais 
problemas estar na educação e na conscientização das pessoas, considerando uma educação 
para o trânsito na escola, na sociedade e, principalmente, na família. De forma geral, 
englobando educação e campanhas de conscientização, sugerimos um foco maior no ensino 
da humanização no transito, a fim de estimular a internalização das noções de 
comprometimento e responsabilidade social, de pensar no todo e, principalmente, de se 
preocupar com o coletivo.  
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Análise dos acidentes de trânsito envolvendo pedestres próximo a semáforos 

exclusivos para pedestres na cidade de Fortaleza. 
 

Juliana Carla Coelho, Maria Elisabeth Pinheiro Moreira 
 
Atualmente a sociedade tem sua base de funcionamento e sobrevivência na mobilidade das 
pessoas, pois quanto mais eficiente for o deslocamento dos usuários na via, menor será o 
interesse por veículos particulares. O crescimento das cidades tem como conseqüência o 
aumento do número de viagens, dentre estas, os deslocamentos realizados pelo modo a pé, 
sejam quais forem os motivos, estes destacam-se dentre os outros modos de transporte, 
sendo complementares ou não. A implantação de dispositivos de controle de tráfego são 
uma das medidas tomadas que tem, dentre diversos objetivos, minimizar os conflitos 
existentes entre veículos e pedestres nas vias urbanas. Somente na cidade de Fortaleza, até 
fevereiro de 2010, existem cerca de 550 semáforos, dentre os quais, 60 são semáforos 
exclusivos para pedestres. No ano de 2009 foram registrados 2300 acidentes envolvendo 
pedestres somente na capital cearense. Nesse contexto, foi realizado um estudo em todos os 
locais que passaram por implantação de semáforos para pedestres no ano de 2005 na cidade 
de Fortaleza, onde através de dois cenários: antes e depois, analisou-se além do número 
absoluto de acidentes, a severidade e o tipo dos mesmos, de forma a investigar uma 
possível redução do número e da severidade destes acidentes após a implantação destes 
dispositivos. Para esta análise, foram realizadas uma série de coleta de dados como: 
volumes veiculares e de pedestres, levantamento dos acidentes de trânsito, velocidade de 
veículos e pedestres, dentre outros. De forma a embasar o estudo comparativo realizado 
entre os dois cenários utilizados, além da análise das informações coletadas, foi utilizada a 
metodologia do Programa PARE. 
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A bicicleta como veículo de carga: Perfil do ciclista entregador da cidade de Curitiba 

 
Cláudio Márcio Antunes Franco, Renata Jucksch Torquato 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 

Poucas pesquisas têm sido realizadas no Brasil relacionando a bicicleta como meio de 
transporte. Sendo um veículo de propulsão humana, o uso da bicicleta como transporte de 
pequenas mercadorias além de não agredir o meio ambiente, oferece baixo custo, rapidez e 
mobilidade nos grandes centros urbanos. Essa pesquisa teve caráter exploratório e buscou 
investigar a mercadoria e o peso que os entregadores geralmente carregam; onde circulam 
na ausência de ciclovias; se receberam treinamento para trabalhar com a bicicleta; o 
conhecimento sobre os equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e se possuem tais equipamentos em suas bicicletas e a percepção sobre o 
trânsito para o uso da bicicleta. Participaram da pesquisa 50 profissionais entregadores de 
mercadoria que utilizam a bicicleta em suas entregas na cidade de Curitiba. O instrumento 
foi um questionário com perguntas abertas e fechadas. As mercadorias mais comuns 
transportadas foram água, gás, encomendas e correspondências. O peso que costumavam 
carregar na bicicleta variou de menos de 20 kg a mais de 50 kg. As calçadas, asfalto e 
canaletas de ônibus foram os locais mais comuns para trafegar com a bicicleta na ausência 
de ciclovias. Foi constatada a ausência de treinamento para trabalhar com a bicicleta. As 
bicicletas não possuíam todos os equipamentos obrigatórios e poucos utilizavam 
equipamentos de segurança. O trânsito foi percebido como perigoso e inapropriado, 
entretanto rápido para a maioria dos ciclistas. Com base nos resultados, foi sugerida 
propostas para melhorar a qualidade de trabalho dos ciclistas na cidade de Curitiba.  
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O uso da bicicleta entre funcionários públicos das Cidades de União da Vitória e 
Porto União 

Neilor de Carvalho Paes, Cláudio Márcio Antunes Franco, Renata Jucksch Torquato 

As cidades de União da Vitória- Paraná e Porto União- Santa Catarina,  formam uma única 
conformação urbana de cerca de 85 mil habitantes tendo um único centro integrado e 
divididas por uma linha férrea praticamente desativada. As margens da linha férrea 
serviram para a construção de ciclovias, que aliadas ao porte da cidade e à renda da 
população induziram à utilização de bicicletas. A topografia favorável, a proximidade do 
Centro urbano com os locais de trabalho, as pequenas distâncias de deslocamento e a 
cultura local já existente, são fatores pertinentes no incremento de usuários e na maior 
difusão da bicicleta como meio de transporte urbano. O objetivo deste trabalho foi 
investigar entre funcionários públicos de União da Vitória e Porto União quais as variáveis 
que influenciam a escolha do meio de transporte e o que os incentivaria a utilizar a bicicleta 
como um modal principal nos seus deslocamentos. 100 funcionários responderam a um 
questionário com perguntas abertas e fechadas. Os resultados indicam a necessidade do 
desenvolvimento de mais campanhas que promovam o ciclismo entre os funcionários, mas 
também a melhoria de infra-estrutura para que isso possa acontecer. 
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SESSÃO DE PÔSTER: PREVENÇÃO 

 
 

Desmistificando a Avaliação Psicológica para o Trânsito 

Maria Elaine Andrade Celeira de Lima 

 

Este estudo foi proposto com a finalidade de desmistificar os procedimentos adotados nas 
clínicas credenciadas ao DETRAN para realização da Avaliação Psicológica para o 
Trânsito (APT) e, sobretudo para criar um instrumento de divulgação e esclarecimento que 
facilitasse o trabalho realizado pelo Psicólogo Perito em Trânsito. Apesar da utilização 
diária da APT, a população de uma maneira geral, chega às clínicas credenciadas sem 
nenhuma informação sobre o objetivo e as etapas de realização da Avaliação Psicológica 
para o Trânsito. Também falta esclarecimento sobre o trabalho do Psicólogo Perito. 
Assim, buscou-se na literatura relatos dos primórdios da Psicologia do Trânsito até os dias 
atuais e sua estrita relação com a Avaliação Psicológica uma vez que os psicólogos de 
trânsito a utilizam para investigar as características psicológicas dos candidatos à obtenção 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da mudança da categoria da CNH. 
Desenvolveu-se uma cartilha que de forma clara e sucinta descreve as duas etapas da APT 
deixando o mais claro possível como as mesmas acontecem, quais as possibilidades de 
aptidão ou inaptidão e esclarecendo à população em geral à respeito da responsabilidade 
social da qual está imbuído o trabalho do Psicólogo do Trânsito. Espera-se que a 
desmistificação, a divulgação e o esclarecimento sobre o trabalho realizado pelo psicólogo 
perito, ao realizar a avaliação psicológica a candidatos do DETRAN, possam facilitar o 
processo de avaliação fazendo com que os candidatos se apresentem mais disponíveis ou 
menos resistentes frente à situação de entrevista ou testagem.  
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Capacitação de peritos de trânsito: um relato de experiência sobre o perfil dos 

psicólogos 

Cristiana Mesquita (SET); Ingrid Luiza Neto (UnB / LPA) 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato sobre o perfil dos psicólogos de trânsito 
formados por uma instituição de ensino, por meio da análise de dados colhidos no processo 
de matrícula e de relatos verbais dos alunos durante e após o curso. Desde 2005, a 
instituição formou 718 profissionais, residentes principalmente em Minas Gerais (51%), 
Distrito Federal (28%), Goiás (6%) e Rondônia (5%). Os 5% restantes representam outros 
estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 90% dos alunos formados são 
psicólogas, com um ano ou menos tempo de formação (62%). Em geral, os profissionais 
que procuram o curso não têm informações anteriores sobre a psicologia do trânsito. Outra 
característica é que o número de alunos que efetivamente vão trabalhar na área após a 
conclusão do curso é reduzido. Esse dado pode ter relação com o fato desses profissionais 
geralmente apresentarem envolvimento com outras áreas de atuação dentro da psicologia. 
Dos que atuam na área, a maioria está nas clínicas credenciadas pelos DETRAN´S, seguido 
por atividades de docência em cursos de formação de profissionais do trânsito e de projetos 
relacionados à fobia no trânsito. A experiência com a formação desses profissionais remete 
à necessidade de se trabalhar a psicologia do trânsito desde a graduação, visando despertar 
o interesse dos psicólogos por essa área tão importante da profissão e ampliar a 
possibilidade de atuação profissional para outras esferas que extrapolem a ação nas clínicas 
credenciadas. 
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A psicologia do trânsito e a necessidade do aprimoramento dos profissionais 

responsáveis pela mobilidade humana 
 

Solange Monteiro de Carvalho, Maria Tereza Campos e Regiane Ribeiro de Aquino 
Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, Brasil 

 

 
As interfaces da Psicologia do Trânsito junto às outras áreas do conhecimento são 
discutidas ao longo dos anos, porém denota-se a importância recorrente deste tema, em 
função do número crescente de vítimas em acidentes. O Brasil destaca-se entre os demais 
países com elevado número de mortes no trânsito, que representam desgaste social, 
psicológico e além do elevado custo financeiro. Neste contexto a Psicologia do Trânsito 
procura minimizar esses impactos, por meio de estudos técnicos e científicos, destacadas 
em três importantes ações dos psicólogos: Prevenção de acidentes, que objetiva promover a 
melhoria da circulação humana, diminuir conflitos e violência no trânsito, evitando os 
acidentes; Avaliação Psicológica para condutores (profissionais ou não), que se preocupa 
em detectar fatores de riscos que possam influir em acidentes de transito; e a Educação para 
o Trânsito formalmente nas escolas e de maneira informal no cotidiano, visando por meio 
de ações, mudanças de atitudes na circulação humana. Conclui-se que para melhores 
resultados das ações desenvolvidas pelo psicólogo, o aprimoramento por meio da formação 
de especialistas na área oferece subsídios técnicos e científicos, para implantação de 
projetos que atendam a demanda do trânsito, contemplando as normas vigentes do Código 
Nacional do Trânsito junto a equipe multidisciplinar. A interação entre as áreas de 
interesses, com ações mútuas e eficazes, tanto no processo de seleção dos condutores, como 
na educação para o trânsito são medidas necessárias para mudanças no comportamento 
humano no transito e melhoria da mobilidade, bem como diminuição de danos a saúde a 
todos os participantes do trânsito. 
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A educação para o trânsito como elemento principal de contribuição na prevenção de 

acidentes no trânsito 
 

Tayná Ceccon Martins, Débora Cristina da Mata, Sabrina dos Santos da Silva e Maria 
Adelaide Pessini. 

 
 
INTRODUÇÃO: A prevenção na área da Psicologia do trânsito ocorre em vários espaços, 
geralmente focando a reflexão e a conscientização das pessoas. Dessa forma, a educação 
para o trânsito se constitui como elemento principal que pode contribuir para a prevenção 
dos acidentes no trânsito. OBJETIVO: Verificar como a educação para o trânsito contribui 
para a formação de cidadãos livres e responsáveis. METODOLOGIA: Foram utilizados 
artigos e livros para levantamento bibliográfico. DESENVOLVIMENTO: Segundo o 
Código de Trânsito Brasileiro a educação para o trânsito é direito de todos e deverá ser 
promovida na educação pré-escolar, no ensino fundamental, médio e superior. A educação 
para o trânsito se constitui como um aspecto da educação ético-social, sendo esta 
“entendida como um conjunto de valores, normas, princípios, hábitos, que determina e 
ajuda a possibilitar a convivência social entre as pessoas, mas com conteúdo próprio”. O 
trânsito deve ser percebido de forma ampla, como um sistema de comunicação que 
assegura uma rede de relações entre os espaços e as pessoas e tal educação deve ser foco 
principal de quem trabalha em ações que visam à prevenção no trânsito. CONCLUSÃO: 
Dessa forma, tem-se que a educação para o trânsito vem contribuindo muito para a 
conscientização das pessoas e permite que cada cidadão se torne mais responsável dentro 
da vida em sociedade. Vale ressaltar que a educação começa dentro da própria família e 
orientar os pais para que eles possam auxiliar os seus filhos também é papel do profissional 
que trabalha no sentindo preventivo.   
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A Falta de atenção: um fator Humano que causa acidente. 

  
Camilia Travasso Raimondi; Débora Cristina da Mata; Tayná Ceccon Martins; 

Sabrina Da silva Santos. 
  
 

INTRODUÇÃO: A falta de atenção no trânsito na atualidade é um dos fatores humanos que 
mais causam acidentes sendo na grande parte caracterizados como fatais e com vitimas 
graves. Prestar atenção não é uma tarefa muito simples, exigindo do motorista uma elevada 
de atividade cerebral. METODOLOGIA: Foram utilizados como referencial teórico, livros 
e artigos de revistas especializadas de Trânsito. DESENVOLVIMENTO: Segundo 
Hoffmann e Gonzáles (2003) os acidentes de trânsito ocupam o nono lugar entre as 
principais causas de mortalidade e provocam 2,8% das incapacidades físicas no mundo. De 
acordo com Rozestraten (1988) pelos menos 80% dos acidentes de transito são causados 
por influencia de fatores humanos, sendo a falta de atenção considerada um das principais 
causas diretas. Adura (2005) vem propondo que no trânsito existem muito estímulos 
externos que podem tirar a atenção de um motorista, cita como um dos mais visto o uso 
indevido de telefones celulares na direção. Kopyck (2006) menciona que no trânsito, o 
motorista além de prestar atenção nas manobras necessária como o veiculo, também deve 
ficar atento as multiplicidade de estimulo externos e buscar manter o foco para que não 
venha a prejudicar a atenção. OBJETIVOS: Promover a conscientização sobre a 
importância da Atenção no Trânsito como uma formar de minimizar ações de riscos e 
prevenir acidentes. CONCLUSÃO: Desta forma, vê-se como os fatores humanos estão 
ligados diretamente com os acontecimentos no trânsito. Portanto, vale ressaltar a 
importância da conscientização sobre a Atenção no Trânsito como uma medida de 
minimizar e prevenir os acontecimentos trágicos no trânsito.  
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Comportamento agressivo como principal desencadeador de acidentes no trânsito 

 
Sabrina dos Santos da Silva; Tayná Ceccon Martins; Débora Cristina da mata da Mata; 

Maria Adelaide Pessini. 
 

 
INTRODUÇÃO: Considera-se a questão da agressão, como uma forma de ataque ou 
comportamento agressivo, que se organiza e se manifesta de formas diversificadas. 
Ressaltando que o comportamento agressivo, esta diretamente ligada à forma como o 
sujeito conduz o seu veículo, o que associado ao trânsito, reflete expressões de violência, 
intolerância, e outros sentimentos de hostilidade, que facilitam a incidência de acidentes. 
OBJETIVO: Verificar como a agressividade influencia o comportamento do condutor, e 
contribui para a violência no trânsito. METODOLOGIA: Para a composição do referencial 
teórico utilizou-se de livros e artigos. DESENVOLVIMENTO: O condutor ao volante é um 
ser humano, e como tal é dotado de aptidões e necessidades, psicológicas, fisiológicas, e 
socioculturais. Para que haja um equilíbrio do organismo, estas instâncias devem ajustar-se 
entre si. Se isto não ocorre, uma gama de fatores internos e externos pode desencadear o 
desequilíbrio, e manifestar no condutor comportamento agressivo de maior ou menor 
intensidade (ROFFMANN e LEGAL, apud HOFFMANN e CRUZ 2003). “Ninguém se vê 
ou acredita ser agressivo, contudo, todos pensam que os outros o são (HOFFMANN e 
CRUZ 2003, pag 399)”. A necessidade de encontrar uma solução para um determinado 
problema, trás ao sujeito uma situação de frustração, dificultando sua adaptação ao meio. 
CONCLUSÃO: Portanto, é preciso buscar meios socialmente aceitáveis, para a expressão 
desses sentimentos agressivos e hostis. Com o intuito de aliviar a tensão, a excitabilidade, a 
frustração e o estresse, por meio dos exercícios físicos, esportes, lazer, relaxamento e 
outros.  



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

Depois da festa: por que os jovens pegam carona com motoristas alcoolizados? 

 
Alessandra Bianchi; Renata Torquato; Marina de Cuffa, M., Rafaele Miyashita; Paula 

Rosseti, Cláudio Franco 

 
Cada ano, mais de 35.000 brasileiros morrem devido a acidentes de trânsito. Sabe-se que 
pelo menos 33% das mortes no trânsito se devem a altos índices de álcool. O álcool pode 
alterar a percepção e o comportamento no trânsito e é uma das principais causas que 
contribuem para um acidente. Desde 2008, o Brasil adotou a política de tolerância zero, 
mas baixo nível de fiscalização e baixa percepção do risco contribuem para aumentar as 
taxas de mortalidade de motoristas alcoolizados no trânsito. No entanto, há pouco 
conhecimento científico sobre o comportamento de pegar carona com um motorista 
alcoolizado. O objetivo deste estudo foi investigar por que os jovens pegam carona com um 
motorista alcoolizado, mesmo sabendo sobre o risco de assim faze-lo, quais são as 
situações que a carona acontece e quais são as estratégias para evitar pegar esse tipo de 
carona. Dois grupos focais e vinte entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com 
jovens entre 16 e 30 anos. O material foi gravado e transcrito. Os dados foram analisados 
de forma qualitativa e o procedimento utilizado foi a análise de conteúdo. Os resultados 
mostraram que os jovens podem perceber o risco e as conseqüências do beber e dirigir, mas 
as conseqüências são geralmente consideradas improváveis de acontecer. As situações mais 
comuns que a carona acontece são depois de reuniões sociais. Utilizar o táxi foi uma das 
estratégias apontadas para evitar pegar carona com motoristas alcoolizados. Estes 
resultados indicam a necessidade de programas de intervenção que promovam a adoção de 
comportamentos seguros no ambiente de trânsito, especialmente entre os jovens, que são 
um grupo de alto risco. 
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Dispositivo de retenção infantil: por que comprar? 

 

Juliana Hartmann e Alessandra Sant’Anna Bianchi 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 

 
Os acidentes de trânsito têm sido os maiores causadores de morte e ferimentos entre as 
crianças no Brasil. Os dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito - 
RENAEST (Brasil, 2007), registram que 4% das vitimas fatais e 5% das vitimas não fatais 
de acidentes de trânsito são crianças na faixa etária entre 0 e 12 anos, resultando em 8.146 
crianças vítimas de acidentes. Com o objetivo de proteger o grupo de crianças abaixo de 12 
anos, foram desenvolvidos os Dispositivos de Retenção Infantil (DRI). Com normas 
próprias de utilização, uso adequado dos DRIs chegam a reduzir 71% a possibilidade de 
morte em acidentes de trânsito, no entanto, existem muitas barreiras para o uso dos 
mesmos. A má informação dos pais, a falta de conhecimento sobre o risco acaba por iludir, 
camuflando o perigo do transporte errado de crianças em automóveis. Uma pesquisa foi 
feita com pais de 87 crianças com idade de 0 a 6 anos, alunos matriculados em pré-escola, 
nas cidade de Curitiba e Porto Alegre. Foi utilizado 1 questionário dividido em 2 partes: 1) 
Sobre critérios utilizados para transportar o filho no carro e modo de escolha dos critérios; 
2) Sobre dados biosóciodemográficos como idade e sexo. Conclui-se que os pais são, na 
maioria das vezes, orientados por vendedores e outros leigos no assunto ao comprar um 
DRI.  Não há consistência nem coerência na utilização dos DRIs, o acessório passa a ser 
facultativo quando há troca de carro e responsáveis pela criança. De acordo com diversos 
estudos feitos a respeito do uso de DRI, a nova lei brasileira trás grandes avanços, mas 
ainda apresenta grandes falhas. 
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Educação de trânsito com crianças 
Avaliação do projeto “Ciranda do Trânsito” 

 
Luciana Gomes de Freitas  e Alessandra Sant’Anna Bianchi 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 
Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública, tendo expressiva 
representatividade na infância. A Educação de Trânsito poderia ser vista como uma forma 
de prevenção a esses. O presente estudo buscou avaliar o Projeto “Ciranda do Trânsito” da 
Universidade Federal do Paraná, que tinha como objetivo promover através de 04 
atividades lúdicas e práticas o desenvolvimento de conceitos básicos para a segurança de 
crianças no trânsito. O estudo buscou avaliar a efetividade do projeto, avaliando o 
aprendizado de 109 crianças do 2º ano à 4ª série, que preenchiam um questionário ao final 
das atividades “ O que aprendi com a atividade desenvolvida?”. As respostas foram 
classificadas em categorias de análise. Constatou-se que no geral as atividades abordaram 
mais informações de segurança do que se propunham e 85,29% das respostas tinham 
relação com os assuntos abordados no salão.  A segurança em pedestres foi o tema que 
obteve maior número de respostas das crianças, com  33,01%. O uso de cadeirinha e 
booster foi a resposta de maior incidência, com 57,79%. O projeto  mostrou-se efetivo, 
trabalhando com as principais causas de mortes em crianças.  
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Análise da prática de ensino dos instrutores de auto-escola: estratégias versus perfil 
dos aprendizes. 

  

Susi Lippi Marques e Vivian de Freitas Dutra 

LIPP- Laboratório de Investigação Psicofísica e Psicossocial, Universidade Federal de 
São Carlos, Brasil 

  

No ato de dirigir estão envolvidos fatores referentes ao veículo, ambiente e condutor. Os 
acidentes de trânsito estão mais relacionados ao estilo de dirigir do que com a capacidade 
ou integridade psicomotora do condutor.  Partindo-se do pressuposto que perfis distintos 
de condutores exigem intervenções, o objetivo deste estudo foi verificar em que medida 
os instrutores de auto-escola discriminam diferentes perfis de condutores e se usariam 
estratégias de ensino distintas para eles. Participaram do estudo dez instrutores de auto-
escola da cidade de São Carlos/SP- Brasil, respondendo a uma entrevista e um 
questionário. Os resultados indicaram que os instrutores compõem um grupo profissional 
bastante heterogêneo, onde a maioria tem a profissão como forma complementar de 
renda. Quanto à discriminação de perfis de condutores, eles não foram capazes de 
mencioná-los espontaneamente, porém, identificaram-nos quando apresentadas as suas 
definições. Os perfis dono do mundo e mascarado apareceram relacionados à faixa etária 
jovem e ao sexo masculino, opondo-se ao perfil cauteloso correlacionado com o sexo 
feminino, independentemente da faixa etária. As respostas obtidas para “estratégia de 
ensino” e “perfil de condutor” apresentaram similaridade, evidenciando um certo padrão 
comum de forma de ensino (reflexo do curso de formação ou efeito de respostas 
socialmente aceitas).  Embora a amostragem tenha sido pequena, detectou-se a 
necessidade de: uma melhor formação profissional dos instrutores; abordagem efetiva de 
conteúdos como Psicologia, didática e cidadania nos cursos de formação de instrutores e 
enfatizar a função e o papel de destes enquanto promotores da segurança no trânsito. 

  



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

Preparação dos instrutores: uma questão de segurança? 

  

Susi Lippi Marques e Fábio Alas Martins  

LIPP- Laboratório de Investigação Psicofísica e Psicossocial, Universidade Federal de São Carlos, Brasil 

  

Programas de educação para o trânsito e prevenção de acidentes, buscam agregar 
harmoniosamente a participação de diferentes atores que convivem em ambientes de 
circulação. Neste sentido, a atuação dos instrutores de auto-escolas, formadores de 
condutores, pode ser uma variável determinante nas ações futuras destes condutores e 
uma alternativa de promoção de segurança. Este estudo visou identificar as dificuldades 
e facilidades presentes no exercício profissional de instrutores de CFCs e possíveis 
concepções dos instrutores acerca do trânsito e suas implicações no processo de ensino e 
aprendizagem dos futuros condutores. Participaram do estudo 09 instrutores da cidade 
São Carlos/SP-Brasil, os quais responderam a um formulário. Os resultados revelaram 
que a inclusão ou aprimoramento do tópico relações inter-pessoais no treinamento 
profissional seria necessária e contribuiria para melhorar a relação instrutores-aprendizes. 
A análise indicou que havia pouco sentimento de responsabilidade, por parte da amostra, 
em relação à atuação de seus ex-alunos. Pode-se inferir que para os instrutores 
participantes, o desempenho dos ex-alunos, enquanto condutores, não é influenciado pelo 
trabalho que realizaram. Os dados indicam uma forte premência de se obter aprovação 
nos exames práticos acima de quaisquer outros objetivos, não sendo observada evidência 
de que a ação futura dos condutores se incluía nas preocupações profissionais dos 
colaboradores do estudo. Conclui-se que há necessidade de uma melhor programação no 
processo de formação e orientação dos instrutores, visando uma maior conscientização 
das suas ações educativas para que estas venham ser promotoras de segurança no 
trânsito. 
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Classificação de Campanhas Educativas de Trânsito  

Roberta Torres Lima  

Medidas preventivas no trânsito são tarefas desafiadoras. Aumentar a segurança no 
trânsito através destes meios representa, sobretudo, diminuir o número de conflitos e 
acidentes.  

O estabelecimento de um método de classificação das campanhas educativas de trânsito 
torna-se um fator importante para facilitar o trabalho posterior de avaliação dos 
resultados, a mensuração de eficácia, e a elaboração de novas campanhas. É importante 
levar em consideração que campanhas são realizadas a partir de alguns pontos, tais 
como: o tipo de foco, o estilo, a situação, o contexto social, o público-alvo, bem como as 
necessidades dos mesmos. 

Para cada situação de conflito no trânsito é necessária uma ação preventiva diferente. 
Assim, se tivermos uma metodologia de classificação correta e fácil de ser trabalhada, as 
chances de êxito das ações educativas serão muito maiores.  

Devido à diversidade do público receptor, a reação de cada pessoa pode ser diferente ao 
estímulo, a linguagem e a abordagem adotados. O que pode ser chocante para um adulto, 
pode não o ser para um jovem. O principal desafio é atingir um maior número de pessoas 
possível, dentro do público-alvo, com uma mesma campanha.  

Como a mudança de comportamento do sujeito não acontece de um dia para outro, 
nenhum meio ou material deve ser desprezado. É preciso circundar o público-alvo 
quantas vezes forem necessárias e o apelo da mensagem deve procurar demonstrar 
individualidade, fazer com que a campanha pareça dirigida diretamente àquela pessoa.  

O trânsito necessita que essas ações sejam verdadeiramente eficazes para o bem coletivo 
da sociedade.  



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
Instabilidade afetiva como sendo uma das causas que pode tornar uma pessoa 

mais propensa a cometer ou se envolver em acidentes de transito. 
   

Shirley Maria Gonçalves de Lucena 
   
   
OBJETIVO: Conhecer e analisar outras causas que podem levar um motorista a se 

envolver ou provocar acidentes de trânsito. Foi a partir desses questionamentos que resolvi 
analisar o cruzamento de dados.  Por que as pessoas se envolvem em acidentes e quais são 
as razoes que as levam a cometer tais imprudências, independentemente do uso abusivo de 
álcool, imprudência humana, falta de manutenção de veículos, condições adversas entre 
outras razoes já conhecidas? Resolvi aliar minha experiência de mais de 10 anos na 
realização de perícia psicológica em candidatos a obtenção, mudança, reabilitação, registro 
de estrangeiro, fins psicopedagogicos e renovação de CNH e conhecer algumas razoes que 
poderiam causar tais acontecimentos.  

   
METODOLOGIA:. Foram analisadas as perícias de 185 motoristas envolvidos em 

acidentes de trânsito.  
   
RESULTADOS:. 57% apresentaram instabilidade afetiva no momento do acidente.  
   
CONCLUSAO:. Ficou evidente que os motoristas que foram analisados estavam 

vivenciando no momento do acidente instabilidade afetiva. Isso significa dizer com base na 
psicologia Social que as relações afetivas ajudam ou auxiliam no dispêndio de energia 
reservada, fazendo com que o nível de estresse seja reduzido como também as idéias 
possam ser organizadas, favorecendo assim tranqüilidade mental e respeito ao outro, como 
também maior tolerância e tranqüilidade emocional.  
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Produção cientifica em Psicologia do Trânsito. 

 
Regina Gioconda de Andrade e Zilda Rodrigues 

 
 
 Desde que o homem procurou afastar-se da natureza para garantir sua sobrevivência 
passou a criar para si novos ambientes. De acordo com Rozestraten (2003) “mais do que 
um ser social o ser humano é um ser ambiental”, portanto, vida e ambiente são 
inseparáveis. O problema do trânsito é mundial, visto que é o espaço de encontro do 
público e do privado, palco do drama coletivo e individual. Portanto, refletir sobre 
psicologia do trânsito, implica em compreender e fazer uma interface com as demais 
psicologias e diferentes disciplinas, tais como, Engenharia, Arquitetura, Direito, Medicina, 
Educação, Sociologia, entre outras. O objetivo principal do presente estudo é apresentar um 
panorama da produção científica sobre Psicologia do Transito no Brasil, no período 
compreendido entre a década de 60 até o ano de 2009. Para tanto, procedeu-se à busca 
bibliográfica nas bases de dados eletrônicas de textos completos integrantes da BVS-Psi, 
utilizando-se as palavras-chave Acidentes de trânsito, Psicologia do trânsito, Trânsito e 
Condução de veículos. Os artigos identificados serão avaliados sob duas perspectivas, 
quantitativa e qualitativa, e após a leitura na íntegra, serão analisados os objetivos, as 
opções teóricas e metodológicas dos autores e as principais contribuições para o avanço da 
compreensão sobre o tema. Este estudo surge das inquietações com a Psicologia do 
Trânsito, do próprio Trânsito e da Mobilidade Humana, e visa contribuir para um problema 
tão contemporâneo, que atinge todos os estratos sociais devido aos acidentes, as 
psicopatologias, as fragilidades individuais, à violência, aos entraves para os deslocamentos 
e à qualidade de vida.  
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Da mágica à realidade: porque os acidentes de trânsito acontecem. 

 
Guilherme Olandoski e Alessandra Sant´Anna Bianchi 

Universidade Federal do Paraná, Brasil 
 
 
O objetivo deste estudo foi pesquisar a percepção de indivíduos adultos sobre as causas de 
acidentes de trânsito e o porquê de suas conseqüências. Cinqüenta e quatro sujeitos, de 
ambos os sexos, com idade igual ou maior de 18 anos, responderam um questionário com 
três  perguntas abertas e questões sócio-demográficas. Os dados foram analisados por meio 
de análise de conteúdo.  Foram geradas categorias depois estudadas por meio de estatística 
descritiva. Os resultados apontam algumas possíveis causas do comportamento brasileiro 
em relação ao trânsito. Assim indica-se a necessidade do desenvolvimento de uma pesquisa 
quantitativa sobre o tema, buscando avaliar se os resultados aqui encontrados correspondem 
a orientação de Locus de Controle dos sujeitos ou a alguma outra característica. 
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Cinquentinha: Um risco ignorado 

 
Omundsen de Melo Costa Junio 

 
 
 

Os ciclomotores de cinqüenta cilindradas, popularmente conhecidos como 
cinquentinha, tem se tornado uma febre principalmente nas cidades do interior, na sua 
maioria conduzida por adolescentes sem qualquer noção de lei e segurança no trânsito. De 
baixo custo para aquisição e praticamente sem nenhuma restrição ao seu uso, têm caído no 
gosto da garotada e enchido os olhos dos pais que compram para seus filhos, ajudando a 
engrossar as estatísticas de acidentes no trânsito. 
 Na prática, quando se chega na loja para comprar uma cinquentinha, o falso 
marketing que o vendedor faz é anunciar o baixo custo em relação a uma motocicleta 
convencional e convencer que não se precisa “gastar dinheiro” com IPVA, Licenciamento, 
demais taxas de emplacamento e habilitação, argumentando que nunca se “prendeu” 
nenhuma dessas cinquentinhas por essas exigências legais. 
 O desconhecimento do Código Brasileiro de Trânsito pela maioria dos usuários dos 
ciclomotores, acrescida da carência de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis pelo 
trânsito, tem colaborado para a expansão acelerada da circulação desses veículos, que estão 
na sua maioria em mãos despreparadas para conduzi-los no trânsito, provocando assim 
muitos acidentes. Faz-se necessário que se chame a atenção das autoridades para o risco 
que está sendo ignorado com o uso indiscriminado das cinquentinhas por todo Brasil da 
forma como vem sendo. 
 A educação é certamente o veículo de conscientização e de esclarecimento mais 
adequado e rápido para se chegar ao público que utiliza estes ciclomotores e conscientizá-
los dos riscos e dos demais problemas ao trânsito e aos seus usuários. 
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SESSÃO DE PÔSTER: AMBIENTE 

 
 

“REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BONFIM” - Contribuições da mobilidade urbana 
na (re) criação de uma centralidade sustentável 

 
Sérgio Luiz Manini de Castro. 

 
 
Este trabalho tem por objeto de estudos a “Praça Bonfim” – espaço público adjacente à 
entrada principal do Cemitério do Bonfim, primeiro exemplar desse tipo de equipamento 
previsto no plano urbano de Aarão Reis – localizado no Bairro Bonfim - “Zona Suburbana” 
diretamente vinculada ao centro histórico de Belo Horizonte. 
Tem por principal objetivo discutir a relação entre Reabilitação - um dos modelos de 
intervenção no patrimônio construído – e Mobilidade no âmbito do desenho urbano. A 
Reabilitação e a Mobilidade devem ser tratadas de forma articulada e simultânea, numa 
perspectiva integrada com os demais setores da política urbana. Essa relação permeia os 
estudos e as diretrizes de intervenção na “Praça Bonfim”. 
A “Requalificação da Praça Bonfim” é uma intervenção priorizada pelo poder público 
municipal e significa a retomada de uma das ações previstas no Plano de Reabilitação 
Urbana Integrada da Lagoinha – conhecido por “Projeto Lagoinha” (1996), convergindo 
para a filosofia dos atuais programas e planos urbanos em fase de implantação na Área 
Central de Belo Horizonte (Programa Centro Vivo, 2003), em especial, o Plano de 
Reabilitação do Hipercentro (2007).  
A proposição de um elenco de diretrizes para o desenvolvimento do projeto de 
“Requalificação da Praça Bonfim” permite identificar contribuições da atual política de 
mobilidade à política de reabilitação urbana para a (re) criação de uma centralidade 
sustentável. Espera-se que essa intervenção seja capaz de desencadear uma reação positiva 
no tecido urbano onde se insere. 
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Mobilidade urbana e sustentabiliade: uma reflexão em Fortaleza  

 
Lorena Ibiapina Gurgel 

 

Este estudo aprofunda a reflexão a partir de matéria publicada no Jornal “O ESTADO”, em 
09 de fevereiro de 2009, com o título “A mobilidade urbana em Fortaleza”, tem como 
objetivo informar, analisar e refletir sobre a situação em que se encontram a cidade de hoje, 
quanto ao modelo de mobilidade urbana adotado e sua sustentabilidade. Apontando fatores 
que têm originado as condições urbanas atuais como aumento da densidade populacional e 
crescimento desarticulado mostram que a mobilidade centrada na valorização de um único 
meio de transporte, o automóvel individual, acarreta efeitos caóticos para a cidade, tais 
como graves problemas de congiestionamento, ocupação desordenada, destruição dos 
espaços verdes, poluição do ar, entre outros. Aspectos como educação, saúde, segurança, 
cidadania, bem como a aplicação de leis e orçamento participativo são diretrizes que visam 
à sustentabilidade de nossa cidade, que deverão ser levadas em consideração para a 
organização e consolidação dos setores urbanos, de maneira a garantir uma melhor 
qualidade de vida para as nossas cidades. Para desenvolver este estudo descritivo-reflexivo 
foi realizada revisão da literatura on-line no scielo, google acadêmico com acesso a livros e 
artigos científicos. As palavras-chave usadas para acessar as publicações foram: 
"mobilidade urbana", "mobilidade e sustentabilidade", "mobilidade urbana e 
sustentabilidade". Conclui-se que o tema é pertinente, uma vez que nos possibilitará a 
reflexão sobre a complexidade que engloba a relação da mobilidade urbana e a 
sustentabilidade, levando-nos a compreender alguns fenômenos psico-sociais.  



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
O homem e o ambiente do trânsito 

 
Tayná Ceccon Martins; Débora Cristina da Mata; Sabrina dos Santos da Silva; Maria 

Adelaide Pessini. 
 
 
INTRODUÇÃO: Percebendo o homem como um ser social e ambiental e sabendo de sua 
dependência desse ambiente, torna-se essencial compreender o homem dentro do seu 
contexto, e neste caso, dentro do ambiente do trânsito e entender como o mesmo interage 
com ele. OBJETIVO: Compreender como o homem interage com o ambiente do trânsito. 
METODOLOGIA: Foram utilizados artigos e livros para levantamento bibliográfico. 
DESENVOLVIMENTO: “O homem sem o ambiente é quimérico”, isso significa dizer que 
é praticamente impossível pensar a existência humana fora de um ambiente. O trânsito é 
constituído por homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, enfim, pessoas que 
interagem em diversas situações diante de um objeto e/ou diante de um contexto social e 
físico, sendo a relação de influência recíproca. Já os elementos essenciais do trânsito são o 
homem, veículo e via e todos interagem em um ambiente. O trânsito se constitui 
dinamicamente e com isso o trabalho do psicólogo não deve estar focado apenas em quem 
está apto ou não para dirigir, e sim, buscando cada vez mais abranger todos os aspectos do 
trânsito, atuando para isso, de forma interdisciplinar. CONCLUSÃO: Com isso, o trabalho 
do psicólogo não está reduzido e sim inserido nessa ampla rede de articulações e 
movimento que é o trânsito, permitindo um olhar sobre o homem em seu contexto. Agindo 
assim, pode-se contribuir muito com a sociedade, o trânsito e o homem que nele circula, se 
movimenta, vive e expressa toda a sua subjetividade. 
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Uma análise das alterações do plano diretor do Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro – Galeão  

 

Liane Flemming 
PROARQ /UFRJ - Universidade Gama Filho – UGF-RJ 

Eduardo Qualharini 
NPAC/ Escola Politécnica/ UFRJ 

Thaiza Freire 
Universidade Gama Filho-RJ 

 

Todo aeroporto possui na sua origem o projeto completo, o Plano Diretor, onde neste 
estão indicados o terminal, a torre, hangares, as áreas de manobras das aeronaves, as vias 
de circulação interna, os acessos dos passageiros através de vias públicas e a pista de 
pouso. Para a elaboração desse projeto são analisados os posicionamentos das pistas e 
suas relações com os terminais e os percursos das aeronaves, sendo estes os elementos 
definidores das localizações dos elementos restantes. Além do espaço físico, deve ser 
prevista sua ampliação podendo ser resultado de diversas necessidades: aumento da 
demanda de passageiros, apresentação de novas aeronaves ou necessidades operacionais 
de segurança, entre outras; fazendo com que o projeto sofra diversas alterações, podendo 
chegar a descaracterizar a proposta inicial. Esse trabalho pretende analisar o plano diretor 
do aeroporto internacional do Rio de Janeiro – Galeão de modo descrever o projeto 
inicial e analisar as alterações existentes e as propostas futuras. 
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Adianta fiscalizar? 

 

Monica Lopes da Rosa 

 

O objetivo principal do estudo foi investigar a relação entre a atividade exercida pelos 
agentes de fiscalização do transporte coletivo de Curitiba e a diminuição na incidência de 
infrações de desvios de receita por parte dos cobradores. A pesquisa baseou-se no 
método quantitativo, através de análises dos relatórios emitidos por vários setores da 
empresa que gerencia o sistema de transporte coletivo de Curitiba – URBS – 
Urbanização de Curitiba S/A.  
O período analisado foi entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2009. Para se obter os 
dados da pesquisa, foram analisados os números de Registros de Ocorrência (que se 
converteram em Autos de Infração) emitidos no período citado, em relação ao número de 
usuários pagantes do sistema. 
Concluiu-se que houve um aumento de cerca de 6,8% no número de usuários 
transportados por dia (em média) no sistema. Enquanto que neste mesmo período, o 
número de Registros de Ocorrência emitidos pelos fiscais pela infração “Apropriar-se de 
receita do sistema”, passou de 486 em 2007, para 186 em 2009.  
Observa-se, assim, uma redução de 61,9% na quantidade absoluta de penalidades, e 
levando-se em conta o crescimento do serviço para se obter uma taxa relativa, a redução 
foi de 64,3%. 
Pode-se perceber que a punição aos cobradores, feita através de autos de infração (onde 
os valores são repassados e descontados dos salários dos operadores), tem se mostrado 
eficiente em diminuir o desvio de receita do sistema.  
Foi possível constatar que houve uma mudança no comportamento dos operadores, 
durante este período, devido ao serviço realizado pelos agentes de fiscalização.   
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SESSÃO DE PÔSTER: PROJETOS 

 
Prevenção de acidentes: proposta para implantação de projetos de educação para o 

transito em universitários 
 

Regiane Ribeiro de Aquino, Maria Tereza Campos e Solange Monteiro de 
Carvalho 

Universidade Cruzeiro do Sul/São Paulo-Brasil 
 
Observa-se o aumento no número de acidentes de trânsito com vítimas fatais, envolvendo 
principalmente jovens, do sexo masculino e com faixa etária entre 16 e 24 anos. Dentro 
deste contexto considera-se relevante a implantação de projetos de prevenção de acidentes 
de trânsito em universitários, conforme previsto no capítulo VI, do Código Nacional de 
Trânsito. Em seu artigo 76, o CTB propõe que seja contemplada por meio de ações 
coordenadas, a educação para o trânsito em todos os níveis de ensino. No entanto, verifica-
se que as medidas atuais ainda não são suficientes para minimizar esses prejuízos e, e 
trabalhos com a população universitária são escassos. Em função disto, considera-se 
relevante a implantação de projetos destinados a esse grupo, que visem discutir seu papel 
enquanto agente ativo na mobilidade humana, reconhecendo a necessidade de 
comportamentos adequados e defensivos, dentro do sistema de trânsito. As possibilidades 
de trabalho são várias e, podem ser incluídas como conteúdo específico, ou contempladas 
na grade curricular dos cursos. No entanto, a introdução deste conteúdo nos cursos de 
graduação, envolveria a mudança nas grades curriculares, e, por conta disto, poderia 
paralelamente ser implantados projetos com conteúdos a parte, que poderiam ocorrer de 
maneira imediata. Sugere como atividades: palestras, grupos de discussão, dinâmicas de 
grupos e trabalhos na comunidade, além de ações com famílias e vítimas de acidentes de 
trânsito. Conclui-se que ações de prevenção para universitários são emergentes e, poder 
contribuir na diminuição de acidentes de transito à população desta faixa etária bem como 
estes podem ser multiplicadores de prevenção de acidentes. 
 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
Percepção de moradores da capital do estado de Santa Catarina acerca de aspectos 

relacionados ao transporte público. 
  

Gilvana da Silva Machado, Alessandra Mafra Ribeiro, Fernanda Cavalli Pierry, Yuri 
Secches Ghelfi. 

 
  
Florianópolis é uma das capitais brasileiras com maior número de automóveis por 
habitante, o que causa congestionamentos e poluição ambiental em excesso. Este trabalho 
objetiva  identificar a percepção de moradores da capital do estado de Santa Catarina 
acerca de aspectos  relacionados ao transporte público, tendo em vista o aumento da 
quantidade de automóveis circulando pela cidade que supera 6 vezes o aumento da frota 
de ônibus. Através de questionário objetivo e entrevista semi-estruturada abordar-se-ão 
questões referentes ao conceito dos usuários de transporte público (grupo A) e 
proprietários de veículos de transporte particular (grupo B) em relação à qualidade do 
transporte público e do trânsito nesta cidade. Os sujeitos serão abordados nos terminais de 
transporte urbano e na sede do Denatran. Os dados coletados nos dois grupos através de 
questionário objetivo serão comparados e analisados através do teste qui-quadrado e 
aqueles obtidos através de entrevista serão avaliados através do método “Análise de 
Conteúdo” descrito por Bardin (1977). A partir da identificação dos benefícios e 
malefícios do transporte público de Florianópolis, visamos incentivar a busca de soluções 
para os problemas do trânsito da capital. 
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Transporte sustentável de resíduos recicláveis 

 
Luzenira Alves Brasileiro e Hanna Helena Hita Thomazi 

 
A coleta seletiva é o recolhimento segregado de resíduos que podem ser reciclados. Este 
serviço é dificultado por alguns problemas, tais como: inexistência de uma política de 
limpeza pública, limitação financeira, falta de capacitação profissional e falta de controle 
ambiental. O objetivo do trabalho é propor um transporte sustentável de resíduos 
recicláveis para a cidade de Ilha Solteira - SP. O método utilizado é constituído pelas 
seguintes etapas: coleta de dados, caracterização do sistema, identificação de problemas 
operacionais, planejamento do sistema de transporte. Quanto à geração semanal de resíduos 
sólidos recicláveis, os resultados mostram que a população gera aproximadamente 16.443 
garrafas PET, 10.640 latas, 7.012 kg de papel, 7.012 kg de plástico, 5.320 kg de papelão e 
4.253 unidades de vidro. Para o caso em estudo, a sugestão é incentivar a população a fazer 
a segregação de resíduos recicláveis, adotar medidas que solucionem os problemas 
identificados no sistema existente e elaborar um plano de transporte sustentável para os 
resíduos recicláveis. 
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Desenvolvimento de um protótipo de veículo autônomo. 

 
Edvaldo Simões da Fonseca Junior; Beatriz Herter Pozzebon, Caio Domingues Reina; Dino 

Sérgio Tomazo Lorenzi; Luiz Felipe Sartori Gonçalves e Anderson Mori. 
 

Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia de Transportes. 
 

O desenvolvimento de veículos autônomos tem sido alvo de pesquisa de diversas 
instituições. A intenção de se dominar tal tecnologia pode abranger diferentes interesses: o 
militar – com o objetivo de produzir veículos autônomos, a exploração espacial e a 
utilização em meio urbano, que é o foco desse trabalho. 
O veículo autônomo, quando considerado dentro de um enfoque sistêmico, pode ser 
dividido em outros subsistemas e seus componentes, os quais são: o planejamento, a 
localização, a navegação e a mobilidade. No entanto, esses subsistemas preservam 
características distintas que devem ser solucionadas e integradas da melhor forma, o que 
traduz o objetivo principal desse trabalho. 
O planejamento é responsável por conhecer o objetivo do sistema e, através de um 
mapeamento inicial do ambiente que o veículo está inserido, planejar sua rota de modo a 
alcançar seu objetivo. A localização tem a função de conhecer a posição e a direção da 
plataforma através da leitura de sensores externos como GNSS (GPS), IMU (Inercial) e 
bússola e internos como o sensor de odometria. A navegação recebe informações de 
localização, do planejamento e de sensores externos como laser, radar, câmera e 
infravermelho e guia a plataforma até o ponto de destino. A mobilidade é composta pela 
plataforma que recebe informações da navegação e da localização para realizar movimentos 
de baixo nível. 
O projeto se insere em um contexto muito promissor que depende da fusão de diversas 
áreas do conhecimento para atingir seu objetivo.  
Como resultado final, espera-se que a plataforma percorra um conjunto de pontos 
predefinidos com total autonomia sem colidir com possíveis obstáculos estáticos. 
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Sistema de roteirização de veículos com janelas de tempo baseado no algoritmo 

genético. 
 

Caio Domingues Reina e Edvaldo Simões da Fonseca Junior. 
 

Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia de Transportes. 
 
Os problemas de roteirização de veículos estão entre os mais complexos da área de 
otimização combinatória. Caracterizam-se por um grande número de variáveis e uma 
densidade de restrições e objetivos. O problema consiste em determinar os melhores 
roteiros de viagens para um conjunto de veículos. As viagens criadas devem atender 
clientes com demandas conhecidas, considerando que os veículos utilizados possuem 
limites de capacidade (carga ou passageiro). É possível ainda ter uma variação do problema 
original adicionando restrições de janelas de tempo de atendimento para cada cliente. 
Esse trabalho apresenta uma proposta de solução para o problema de roteirização de 
veículos com janela de tempo baseado na metaheurística Algoritmo Genético e na 
estratégia cluster-first route-second. 
Os algoritmos genéticos se baseiam em princípios da teoria da genética populacional, onde 
uma população aumenta em número através da reprodução e pode ser diversificada por 
combinação genética e/ou por mutação. 
A estratégia cluster-first route-second tem a função de dividir o problema em vários outros 
menores agrupando os clientes segundo algum critério e depois resolver a roteirização em 
cada agrupamento menor, separadamente. Portanto, esse trabalho utilizará a técnica de 
varredura para agrupar os clientes e o Algoritmo Genético para realizar a roteirização 
dentro de cada grupo. 
Esse trabalho pretende apresentar um sistema inteligente de roteirização de veículos que 
possa contribuir com a diminuição do trânsito e o aumento da segurança nos grandes 
centros, através do planejamento de roteiros eficientes para os veículos de maneira a reduzir 
o tempo de operação total. 
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Educação continuada 

 
Paulo Sérgio Borba Rocha 

 
 

O objetivo deste projeto é mostrar como os conhecimentos de hoje resultam da experiência 
das gerações anteriores em atender necessidades da sociedade contemporânea e como estes 
servem para criar possíveis soluções para o enfrentamento de questões práticas. 
Acredito que há lacunas na formação dos futuros condutores. Os exames de direção 
veicular deveriam sintonizar mais com a realidade prática. Quantos de nos já ouviu essa 
expressão! “Auto escola não ensina dirigir, ensina a fazer exame”  
Algumas destas técnicas hoje não são possíveis de serem aplicadas por restrições legais, 
EX: aulas de prática de direção veicular em rodovias e também aulas nos grandes centros 
urbanos nos principais corredores em horários de pico, onde o trânsito se torna mais 
complexo. 
Proponho a criação de um curso especifico para instrutores de trânsito com mínimo de 
experiência de 03 anos comprovada para trabalharem dentro de uma nova modalidade de 
ensino, para isso seria necessários as controladorias desenvolvessem um curso específico 
para essa modalidade. Com credenciamento especifico para esta modalidade e 
acompanhamento psicológico especializado 
Em síntese a possibilidade dos CFC’s atuarem em duas modalidades de ensino 

• Com o candidato a PPD (modalidade atual) 20 h/aulas 
• Com o condutor inexperiente – PPD ou com dificuldade de dirigir (nova 

modalidade). 10h/aulas durante o período de validade para obtenção da CNH. 
Fundamentado em estudos e dados estatísticos que apontem as causas de acidentes com 
vitimas ou não e as principais infrações.  
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Projeto Para Orientação e Fiscalização em Psicologia de Trânsito 

 
Andréa Figueiredo Fernandes, Carlita Moraes Bastos e Rogério Greengalgh 

 
 
O presente projeto visa o desenvolvimento de ações que têm como principal objetivo a 
identificação, intervenção e correção dos pontos considerados falhos na prática do 
Psicólogo que atua com avaliação psicológica para CNH-Carteira Nacional de Habilitação 
e nas demais situações que envolvam o seu exercício profissional, a fim de: Sensibilizar os 
psicólogos quanto a necessidade da prestação de serviços técnico, político e eticamente 
comprometidos; Sintonizar o trabalho profissional psicólogo-clínica visando a organização 
operacional do mesmo e seus responsáveis; Identificar possíveis falhas nos atendimentos 
psicológicos realizados nas clínicas e promover o devido encaminhamento visando a sua 
solução; Informar e atualizar os profissionais a respeito da legislação vigente que estabelece 
normas para atuação a partir dos dois órgãos envolvidos: CRP e DETRAN; Minimizar as 
queixas e insatisfações dos usuários do serviço através de uma aproximação colaboradora 
com aqueles que são responsáveis pelas avaliações; Estreitar os laços de cooperação entre 
os órgãos fiscalizadores do segmento bem como entre estes órgãos e os profissionais a eles 
vinculados. O desenvolvimento do projeto em pauta será realizado através da parceria entre 
a Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 e o Setor de Habilitação e de 
Saúde do DETRAN da Bahia e de Sergipe. Com esse trabalho pretendemos buscar acima 
de tudo uma atuação ética e política, a fim de promover a segurança, à acessibilidade, a 
inclusão social e o reconhecimento do espaço público como um direito de todos e todas, 
com ênfase no compromisso social da psicologia. 
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Pacto pela segurança no trânsito através da identificação, especificação e 
monitoramento de indicadores de violência em atendimento às políticas públicas de 

sustentabilidade. 
 

Bárbara Vita Barbosa e Edson B. C. Filho, PhD 
 
O trânsito e os altos índices de acidentalidade vem representar um dos grandes entraves 
para a sustentabilidade. Este artigo tem por objeto de estudo a construção de novos 
indicadores de violência no trânsito brasileiro entendendo estes como essenciais para uma 
avaliação das políticas públicas de segurança. Tradicionalmente, os índices de acidentes de 
trânsito ainda estão associados a informações subestimadas de pessoas que falecem no local 
do acidente. A sustentabilidade vem a requerer novos métodos de investigação e 
implantação de um novo sistema de gestão de dados que valorize a utilização de entrevistas 
semi-estruturadas e consultas à base de dados das instituições sintonizadas com a 
problemática. 
Como meta, procurar-se-á definir indicadores de segurança que subsidiem o 
desenvolvimento local e contribuam, setorialmente, com os objetivos do programa de 
sustentabilidade no trânsito. 
Como resultado, objetiva-se o desenvolvimento e implantação de um Sistema de Gestão de 
Dados de forma a possibilitar a redução dos índices de violência no trânsito. Ressalta-se 
que a proposta contida neste artigo visa uma maior convergência de esforços institucionais 
para o garantir da implementação de novas políticas públicas de segurança de trânsito.  
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Subsídios Para Um Sistema de Transporte Fluvial Urbano de Passageiros de 

Rápida Frenagem e Atracação 
 

Alexandre Carlos Ricon Baldessarini, Walter Aloisio Santana, Dewar Taylor Carnero 
Chávez e Toshi-ichi Tachibana 

 
Hoje, em todas as cidades de médio e grande porte do mundo, o trânsito é um problema 
logístico que desafia a administração pública que procura evitar a formação de retenções e 
lentidões no trânsito de suas cidades. 
Dessa forma o poder público busca melhorar o transporte de massa por meio de veículos 
mais rápidos e confortáveis e da utilização da intermodalidade, aproveitando as 
características de cada região metropolitana, buscando solucionar os problemas atuais. 
Este trabalho tem como objetivo propor subsídios a um projeto de sistema fluvial de 
transporte urbano de passageiros de rápida frenagem e atracação, ou seja, apresentar a idéia 
central para um projeto sistêmico que possibilite dar agilidade e rapidez ao modo 
hidroviário, por meio de um sistema mecatrônico de frenagem e atracação para 
embarcações e estações padronizadas, que dispensa o lançar e recolher tirantes e espias até 
firmar a embarcação ao cais, aproximando o tempo de parada e partida no sistema proposto 
aos dos sistemas sobre rodas. O sistema também contempla a integração com outros modos 
de transportes urbanos,  
Como aplicação da ideia, selecionou-se um plano piloto contemplando um trecho urbano 
do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo. O sistema pode vir a ser parte de uma 
solução para o problema do trânsito da região em questão, porém por ser modular, o 
sistema proposto, pode ser adaptado a outros sistemas aquaviários de tamanhos diversos de 
embarcações e terminais, prevalecendo a ideia de rápida frenagem e atracação. 
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A gestão do conhecimento ambiental e a sustentabilidade no transporte urbano de 
passageiro. 

 
Cristina Keiko Yamaguchi  (UFSC- EGC) , Madalena Pereira da Silva (UFSC-EGC) e Gilberto 

Montibeller Filho (UFSC) 
 

O processo de modernização através do desenvolvimento tecnológico acelerado trouxe 
inúmeros benefícios e maior conforto e qualidade de vida para as pessoas, mas gerou 
degradações ecológicas e problemas sociais, ambientais e econômicos globais muito evidentes. 
Demonstrando um nítido processo de desequilíbrio social, ambiental e econômico caracterizado 
por um desenvolvimento insustentável. 

O excesso de veículos circulando nas vias obriga os ônibus a circular em velocidades 
médias muito baixas e esta redução de velocidade aumenta em quase três vezes o consumo de 
combustível por quilômetro rodado (BRASIL, 2007). 
 Para neutralizar a emissão de gases tóxicos que poluem a atmosfera e economizar 
recursos energéticos não renováveis, muitas empresas buscam soluções que as adequem à 
nova ordem de preservação ambiental, otimizando custos e gerando sustentabilidade de 
longo prazo. Com idéias criativas e atitudes conscientes também se combate o aquecimento 
global, onde as empresas buscam soluções inovadoras junto aos veículos e colaboradores. 
 As empresas que investem na redução de consumo de combustível, além de poupar 
o planeta, estão investindo em motoristas mais conscientes. Não existem emissões zero para 
combustíveis derivados do petróleo, pois quanto maior for o consumo, maiores serão as 
emissões de partículas e gases que aceleram o aquecimento global. Daí a importância de se 
minimizar o consumo. Além de investir na manutenção e aquisição de novos veículos, é 
fundamental mudar a forma de conduzir o veículo, onde o condutor é primordial para o 
sucesso da redução de consumo.  
 A condução econômica dependerá de motoristas capacitados na nova técnica e este 
conhecimento quando aplicado no dia-a-dia, o consumo de combustível reduzirá de 5% a 
7% na frota operacional, trazendo resultados à organização, ao motorista e ao meio 
ambiente que receberá menos gases tóxicos. 
 Consequentemente quem investe na técnica de condução econômica, estará 
investindo em si próprio e também na sustentabilidade do planeta. 
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MOSTRA DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 
 
 
 

Desenvolvimento de jogos para educação de adolescente para o trânsito 
 

Renato Guimarães Ribeiro e Luiza Maciel Costa da Silva 
 
Há procura por um método eficiente de educação para o trânsito é um dos grandes temas de 
debate entre os gestores, operadores e estudiosos de transporte e trânsito. Para este estudo 
partiu-se do conceito que as regras de trânsito devem ser lecionadas e aprendidas nas 
escolas de forma transversal e que os conhecimentos devem ser transmitidos através de 
atividades lúdicas e interativas. 
A aplicação de jogos na educação é importante, pois, ao mesmo tempo em que cobra 
imaginação da criança e do adolescente, passa também a ajudá-la a desenvolver a sua 
capacidade não só resolver problemas, mas de encontrar várias maneiras de solucioná-los. 
A partir do brinquedo as crianças e os adolescentes ampliam suas habilidades conceituais. 
Nos jogos de regras, a criança e o adolescente abandonam seu egocentrismo, pois as regras 
impostas pelo grupo devem ser respeitadas sendo que, o não cumprimento desta implica no 
fim do jogo social. No jogo se aprende a cooperação, a entender e respeitar as atitudes e 
limites do grupo. O jogo também é capaz de propiciar o desenvolvimento de estratégias de 
resolução de problemas na medida em que os desafios propostos possibilitam a 
investigação dos conceitos. 
A partir destes conceitos foi desenvolvido no CEFET-MG um projeto de pesquisa sobre 
jogos e educação para o trânsito. Este projeto de pesquisa realizado com alunos do curso 
técnico de transporte e trânsito fomenta os alunos a desenvolverem jogos para adolescentes 
e crianças a partir da sua percepção, da sua formação, dos seus conceitos e do seu estilo de 
vida. Ao longo dos dois anos foram desenvolvidos no projeto jogos, vídeos e músicas 
através de diferentes métodos de construção. 
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Apontamentos sobre atividades práticas no curso de Especialização em Psicologia do 
Trânsito 

Maria Tereza Campos, Regiane Ribeiro de Aquino e Solange Monteiro de Carvalho 
Universidade Cruzeiro do Sul/São Paulo-Brasil 

 

O presente trabalho a ser apresentado são apontamentos sobre o programa de estágios que 
faz parte da projeto pedagógico do curso de Especialização em Psicologia do Trânsito. 
Nota-se que a cada dia é necessário o aprimoramento técnico cientifico do psicólogos que 
atuam nesta área voltados para além da  avaliação psicológica visto que a atuação do 
psicólogo é mais abrangente quando nos deparamos com o panorama da circulação e 
mobilidade humana no trânsito, pois concebe-se o transito na área rodoviária, marítima e 
aeroviária. Com isso criou-se um projeto denominado “ ações extra-muros” para  práticas 
profissionais no trânsito e optou-se pelas modalidades de intervenção primária, secundária e 
terciária. No sindicato dos motoristas são promovidas ações políticas, palestras e 
atendimentos clínicos aos condutores e visa a diminuição de danos a saúde dos 
trabalhadores bem como a promoção dos fatores de riscos para o envolvimento em 
acidentes. Já nas escolas são promovidas palestras a comunidade acadêmica no que se 
refere a educação no trânsito e na clínica- escola atendimentos clínicos as vítimas de 
acidentes de transito e seus familiares .Alguns pontos aqui merecem serem ressaltados: este 
é o primeiro projeto do Curso de Especialização, tendo por base o compromisso social e sua 
principal função é formar um profissional consciente de suas funções, produzir o saber e 
servir a comunidade a que se encontra vinculada e também  contribuir com a comunidade 
cientifica com propostas de novos estudos e projetos de intervenção na prática dos 
psicólogos preocupados com a melhoria da circulação e mobilidade  humana. 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
Trânsito e cidadania – um trabalho psico-social 

 
Rita Inês Aparecida Sousa Marques 

 
As estatísticas e os noticiários pela grande mídia atestam que o n° de acidentes e de mortes 
no trânsito, assim nas cidades como nas estradas, não para de crescer. No Brasil, os dados 
oficiais indicam 35 mil mortes ocorrem anualmente. Especialistas acreditam que esse n° 
seja maior, e que a cada  morte no trânsito, dezenove ficam feridas e dessas, seis ficarão 
com seqüelas graves. Isto sem falar das seqüelas emocionais! 
Diante do quadro alarmante, uma psicóloga de trânsito  e com um grupo de amigos, 
indignados com a  falta de conscientização e de comprometimento do Poder Público, 
resolveu organizar-se e criar Ong Trânsito e Cidadania.Que tem como um dos objetivos dar 
apoio psicológico, social e jurídico às vitimas e seus familiares do acidente de trânsito e a 
conscientização para as pessoas de um trânsito seguro e humanizado. 
Todo este trabalho é  coordenado pela psicóloga  de trânsito. 
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Projeto Escola OHL Brasil “Educar para Humanizar o Trânsito” 

 
Maria José  Finardi 

 
 
Em 10 anos, o Projeto Escola OHL Brasil atendeu cerca de 300 mil alunos, 14 mil 
educadores, 427 escolas de 48 municípios do interior do estado de São Paulo. 
Ele se desenvolve com foco na Educação para Humanizar o Trânsito e questões amplas na 
busca de formar cidadãos portadores de consciência cívica, sentimento de comunidade, que 
tenham solidariedade e afeto, valores essenciais para a convivência e para que a 
humanidade se aperfeiçoe e se desenvolva com proveito para todos. 
As atividades realizadas pelas escolas são monitoradas e acompanhadas pela coordenação 
do projeto, que envolve, de forma voluntária, os funcionários da empresa, por meio vários 
concursos e os programas Viva Motociclista, Viva Ciclista, Passarela Viva, campanhas de 
solidariedade, etc. 
Possui material didático próprio composto de livros didáticos, álbuns seriados, revista em 
quadrinhos com a turma do Zé Quest, jogos educativos, videoclipe e transparências. 
Distribui também livros com o Código de Trânsito Brasileiro e o Mapa Rodoviário do 
Estado de São Paulo. 
São parceiros na realização do projeto a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo 
e as secretarias de educação do Estado e dos municípios. 
Índices comprovam a redução de comportamentos de violência e pela inclusão transversal 
no currículo escolar, dá condições para que os professores obtenham bons resultados em 
outras disciplinas. 
O projeto, pela forma de sua realização, é de reconhecida capacidade mobilizadora para a 
consciência e a busca de trânsito humano e seguro. 
De consagrada credibilidade o Projeto foi merecedor de diversos prêmios: IBTTA 
Internacional,Volvo de Segurança no Trânsito (2008) e Denatran (2009).  
Prevenção  
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“Projeto Tem Trânsito na Contação” 
 

Iaraci de Souza Silva 
 
  
Desde 1999 desenvolvo atividades na educação para o trânsito com foco no teatro e na arte 
de contar histórias. Ao longo do tempo, percebi que as crianças, especialmente as com 
idade entre 4 e 9 anos, adoram contar histórias. Associado a isso, havia a necessidade de 
falar de comportamento seguro no trânsito e torná-las protagonistas.  
O objetivo do projeto nunca foi de transferir responsabilidades as mesmas, mas protegê-las, 
num trânsito que mutila e ceifa a infância em nosso país. Afinal, são cerca de 3000 crianças 
mortas por ano, 70000 hospitalizações. Sendo que, mais de 50% encontravam-se na 
condição de pedestres (MS)  
A oportunidade de executar esse projeto surgiu no estágio obrigatório do curso de 
Pedagogia, pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA/ RS. Dividido em duas fases, a 
1ª de pesquisa, a 2ª de docência numa turma de educação infantil e a outra de 2º ano dos 
anos iniciais. Com  histórias essencialmente da nossa literatura contextualizamos o trânsito, 
contamos a história de vida de cada criança e montamos um painel “Essa é Minha Vida”. 
Onde foram registradas situações do dia a dia relacionadas ao comportamento de risco 
delas, dos colegas e dos familiares. Constatou-se então que contar histórias desperta nos 
pupilos o interesse pela leitura, por aprender a interpretar o significado das cores, as 
diferentes formas das placas, indo além da leitura de regras no trânsito.  
Essa é a proposta, trazer à tona a criatividade das crianças, por meio da Contação, 
estimulando-as a aprender e protagonizar atitudes de civilidade no trânsito, compreendendo 
desde já a importância da educação para o trânsito para uma mudança de cultura. 
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Curso de Atualização em Educação de Trânsito – DETRAN/PE 

Adriana Mércia Bezerra da Silva; Andréa Magalhes Rodrigues dos Anjos, Ary 
Felipe Brito e Magali Brandão Paiva 

Gerência Escolar do DETRAN/PE: 

 

 
Pesquisas enfatizam a necessidade de valorização e incentivo aos professores para o 
tratamento das questões de segurança de trânsito e da adoção de uma abordagem 
fundamentada pela adoção de três objetivos complementares para Programas de Educação de 
Trânsito: Treinar habilidades psicomotoras; Exercitar a reflexão crítica e Formar um cidadão 
ético (FARIA E BRAGA, 2005). Entendendo a importância da valorização do professor 
como sujeito que interfere nas transformações de sua realidade e que pode atuar como 
multiplicador para educação de trânsito, projetou-se o Curso de Atualização em Educação de 
Trânsito com o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos professores na temática trânsito, 
para que estes se reconhecessem como mediadores e capazes de construir e desenvolver 
projetos didáticos para formação de Educação de Trânsito na escola. Realizado com a 
parceria entre o DETRAN/PE, através do Programa de Educação de Trânsito e as escolas das 
redes municipais, estaduais e particulares de Pernambuco, nos seguintes módulos: Ética na 
educação para o trânsito; o trânsito como questão social; meio-ambiente, trânsito e cidadania; 
transporte público na mobilidade humana; transitando com segurança; o CTB como recurso 
pedagógico, com carga horária de 28h. Participaram em 2008 - 272 professores e em 2009 – 
169. Foram contempladas as Escolas da região metropolitana de Recife e dos municípios de 
Carpina, Cabo de Santo Agostinho e Gravatá. Além do público estimado de alunos atingidos 
– 13230, os resultados demonstraram a transposição dos conhecimentos para a sala de aula 
através dos projetos apresentados pelos professores e reunidos em uma coletânea. 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
 

Projeto Ciranda do Trânsito 
 

Aline Mayara O. B. Machado, Valkiria Gregory, Dafne Thaíssa Mineguel Assis, Marina de 
Cuffa, Amanda Leitão  Montani, Thais Freitas Lima, Rafaele Marhie Furtado Miyashita e 

Alessandra Sant’Anna Bianchi 
Universidade Federal do Paraná, Brasil 

 
O Ciranda do Trânsito é um projeto de extensão do Departamento de Psicologia da UFPR, 
que visa preparar crianças de 2 a 10 anos para serem agentes de um trânsito mais seguro. 
Para tanto são debatidas questões focando a importância das regras de trânsito, as quais 
incluem: como se portar ao transitar na rua como pedestre, a importância do uso de 
equipamentos de segurança ao andar de bicicleta e do uso de cadeirinha ou booster no 
carro. O projeto é desenvolvido em 5 etapas, as quatro primeiras em grupos de 10 crianças. 
São discutidos  problemas de trânsito que fazem parte do cotidiano delas e debatidas as 
possíveis ações. Para cada etapa há um tema: “Todos somos parte do trânsito”, “Criança só 
anda na rua de mão dada”, “Bicicleta só de capacete” e “Lugar de criança no carro é na 
cadeirinha!”. A última etapa consiste na avaliação da atividade pelos participantes (alunos e 
professores que assistiram a atividade). O projeto foi desenvolvido com 873 crianças entre 
2 e 10 anos de 8 escolas do município de Curitiba, no ano de 2009. A temática também foi 
discutida com professores e diretores das escolas visitadas.  Finalmente, foi enviada aos 
pais, das crianças participantes, informação sobre uso de equipamentos de segurança dentro 
do carro e também o contato da coordenadora do projeto para aqueles que desejassem 
maiores esclarecimentos, mas até abril de 2010 não houve nenhum contato desse tipo. 
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Educando menores infratores de trânsito 

 
Rita Inês Aparecida Sousa Marques 

 
Educando menores infratores de trânsito, é um trabalho que se tornou por demais 
importante num projeto sócio-educativo destinado aos menores-infratores da Justiça. 
São menores que foram autuados dirigindo motos ou carros nas vias públicas urbanas ou 
que se envolveram em acidentes de trânsito. Esses infratores, acompanhados de seus 
responsáveis legais, tem de freqüentar reuniões para participação e discussão no tema 
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, como medida de natureza sócio-educativa. A responsável 
pelo projeto é psicóloga especialista de trânsito. 
 



 
 

Curitiba, 11 a 13 de junho de 2010 

TTS – GRUPO DE PESQUISA EM TRÂNSITO E TRANSPORTE SUSTENTÁVEL – UFPR  
 

 
 

Cursos de Qualificação de Professores Multiplicadores  
 

Maximilian da Rocha Gomes, Adriana Lopes Reston e Greice Silveira dos Santos 
 

Assessoria de Educação para o Trânsito. DETRAN/RS 
 
O DETRAN/RS, com competência legal de promover e participar de Ações e Programas de 
Educação e Segurança no Trânsito, desenvolve o Projeto de Qualificação de Professores 
Multiplicadores objetivando capacitar 600 profissionais da área de educação da Pré-escola 
e Séries Iniciais do Ensino Fundamental das redes pública e privada do Estado do Rio 
Grande do Sul, no ano de 2010. Tendo em vista o desenvolvimento do trabalho voltado 
para a multiplicação e construção de uma consciência democrática, que venha a se 
manifestar em uma cultura de paz no espaço público, embasado nos dispositivos legais que 
subsidiam a Educação para o Trânsito, previstos, entre outros, no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no projeto do 
Plano Estadual de Educação (PEE/RS) e na Portaria 147/2009 do DENATRAN, o projeto 
prevê 15 edições, distribuídas em 9 Macrorregiões do Estado, com carga horária de 20h, 
sendo 12h de exposição teórica, com enfoques sobre os Aspectos Legais, Históricos, 
Psicossociais, Midiáticos, Transversalidade e Experiência Educativa no Trânsito,  e 8h de 
oficinas pedagógicas, bem como distribuição de material de apoio.  
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Formação Continuada em Serviço no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

Adriana Mércia Bezerra da Silva 

DETRAN/PE 

 
Com mudanças no cenário mundial, a formação continuada hoje se apresenta com o desafio 
de facilitar não só a aquisição de conhecimentos, mas também desenvolver competências e 
saberes para que trabalhadores possam enfrentar cada vez mais situações profissionais 
complexas. Esta pesquisa investiga a proposta pedagógica do Curso de atualização no 
formato modular no ambiente virtual de aprendizagem Moodle - “Formação em Educação a 
Distância para Educação de Trânsito”. Tem como objetivo analisar se a utilização das 
ferramentas de comunicação potencializa o desenvolvimento profissional e a aprendizagem 
colaborativa. A metodologia foi de pesquisa-intervenção, quanto ao planejamento e 
implementação da proposta do Curso; e de observação participante no acompanhamento da 
experiência no ambiente de trabalho e no espaço virtual. Os instrumentos foram: registro 
em diário de campo e questionários perfil dos participantes. E a análise de conteúdo dos 
dados construídos no ambiente virtual de aprendizagem. Os participantes foram os 
funcionários que atuam na Coordenadoria de Educação de Trânsito do DETRAN/PE. O 
Curso trouxe uma proposta contextualizada em EAD voltada à prática destes profissionais. 
Realizou-se através do Programa de pós-graduação em Educação Matemática e 
Tecnológica da UFPE em parceria com o DETRAN/PE. Teve o formato semipresencial e 
abordagem colaborativa da aprendizagem, realizado em 3 módulos consecutivos, com 45 
horas de duração. Conclui-se que a proposta evidenciou o desenvolvimento profissional 
pela reflexão e autoconhecimento do processo de aprendizagem; e a aprendizagem 
colaborativa na ação com os pares para construção do conhecimento voltado à prática 
profissional. 
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Formação de Mobilizadores: Oficina CRIANÇA SEGURA no Trânsito 

 
Alessandra Françoia e Jaqueline Soares Magalhães 

 
Considerando o fato de que o trânsito é a principal causa de mortes por acidentes de 
crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil, responsável por cerca de 2200 vítimas 
fatais e 15500 mil hospitalizações todos os anos, segundo dados do Ministério da Saúde, a 
CRIANÇA SEGURA Brasil vem desenvolvendo, desde 2007, um Programa de Formação 
de Mobilizadores, visando à transformação dessa realidade. Para isso, foi desenvolvida uma 
metodologia no formato de oficina, que tem possibilitado informar e empoderar 
profissionais das áreas de educação, saúde e trânsito, líderes comunitários, representantes 
das comunidades em geral e outros atores sociais, que a partir da oficina, passam a 
desenvolver ações diretas sobre o tema com a comunidade, visando à prevenção de 
acidentes com crianças e adolescentes no trânsito.  
A Oficina CRIANÇA SEGURA no Trânsito consiste em: apresentar aos mobilizadores 
dados estatísticos e informações sobre a temática, sensibilizando-os para a causa e 
subsidiando-os para as ações de multiplicação; promover o debate, discussão de dúvidas e 
atuação participativa; apresentar e proporcionar de maneira prática o contato com 
atividades lúdicas que são replicadas junto a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos; 
elaborar planos de ação, de acordo com as realidades locais e recursos disponíveis para 
efetiva multiplicação da temática da prevenção. Para isso, os facilitadores da oficina 
utilizam recursos multimídia, como apresentações em Power Point e vídeos, além de 
dinâmicas e atividades em grupo, e uma pesquisa de campo, em que os participantes 
observam o trânsito da localidade, fazem mensurações de velocidade, e discutem 
criticamente o comportamento de diferentes atores no trânsito. Todo o material apresentado 
é entregue aos participantes ao final da oficina para instrumentalizar a multiplicação pelos 
mesmos.  
Entre 2007 e abril de 2010, foram realizadas 25 oficinas, com um total de 825 participantes. 
Com este alcance, pode-se estimar que cerca de 30 mil crianças e adolescentes foram 
indiretamente beneficiados pelo Programa. Além disso, os participantes de oficinas 
realizadas em diferentes localidades de todo o país, têm relatado a continuidade das ações 
de mobilização que iniciaram-se a partir da Oficina CRIANÇA SEGURA, o que vem 
confirmando a potencialidade dessa metodologia para formação de mobilizadores. 
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Segurança no trânsito nas intervenções de organizações não governamentais 

Norma Camargo Maia Mignone e João Carlos Alchieri  

O presente artigo demonstra os resultados de pesquisa realizada sobre Instituições que 
trabalham para preservar e valorizar a vida. Dentre as instituições abordadas encontram-
se as governamentais e não governamentais. São apresentadas as organizações e suas 
atividades em distintas características de ênfase como educação, cidadania, atendimento 
a crianças, jovens e vítimas da violência de incidentes de trânsito. Busca-se informar à 
sociedade as principais ações e atendimentos realizados por este segmento institucional 
não governamental. Diante das necessidades que se apresentam, surgem diversas 
entidades que buscam suprir as lacunas deixadas pelos órgãos governamentais, 
destacando a Educação para o trânsito, para formação de nova mentalidade e 
comportamentos responsáveis, com ações que primam pela cidadania, consciência dos 
direitos e deveres, abrangendo diversos segmentos, a saber: motoristas, pedestres, 
ciclistas, entre outros.  Foram identificadas então vinte instituições localizadas nas 
regiões sul e sudeste.  
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Baú do trânsito 

 
Viviani Antunes Gomes e Lenda Maria Martins 

 
Prefeitura Municipal de Araxá 

 
BAÚ DO TRÂNSITO é um projeto da Prefeitura Municipal de Araxá, através da 

ASTTRAN Assessoria de Trânsito e Transportes que propõe levá-la a área pedagógica de 
cada escola, dando condições de acesso as informações educativas relativas ao tema 
TRÂNSITO. 

Os baús são caixas de madeira personalizadas com o título do projeto. 
São 05 (cinco) baús, que pertencerá a cada setor da cidade e percorrerá as escolas do 
referido setor. 
Exemplo: SETOR NORTE terá o BAÚ 01 – Que atenderá todas as escolas 
localizadas neste setor. 
Dentro do BAÚ, será disponibilizado, material educativo de Trânsito (acervo 

bibliográficos variados) para os coordenadores, professores, pedagogos e supervisores, para 
com isso todos terem a oportunidade de ler, aprender, compartilhar e refletir sobre diversos 
temas relacionados ao trânsito, ética, cidadania e construção de valores morais. 
 Será colocado na escola por um período de 15 dias úteis, sendo feito um rodízio em 
todas as escolas de cada setor sendo que estará em todas as escolas municipais, estaduais e 
particulares. 
 A Supervisão de Educação no Trânsito tem a responsabilidade de agendar, levar e 
buscar o Baú do Trânsito em cada local. 

A conclusão que temos hoje é que a “Educação” é a única solução para os 
problemas relacionados a trânsito, e este projeto é uma contribuição a todos que faz parte 
do meio educacional que interessa em buscar conhecimentos técnicos e pedagógicos e que 
traz dentro de si a vontade de trabalhar a conscientização das crianças, adolescentes e 
jovens para a necessidade das mudanças de atitudes de cada um no contexto TRÂNSITO. 
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“Campanha Porto Alegre Tem Um Novo Sinal de Trânsito” 

 
PMPA/ EPTC 

  
Os números de acidentes de trânsito em Porto Alegre evidenciam a necessidade de uma 

tomada de posicionamento urgente, tanto das autoridades públicas quanto da sociedade em 
geral, que possibilite a redução drástica de mortos e feridos em acidentes. 

Para isso, Porto Alegre desenvolveu e implementou uma ampla campanha de trânsito 
com foco no Respeito à Faixa de Travessia de Pedestres, intitulada de Porto Alegre Tem 
um Novo Sinal de Trânsito. O objetivo da campanha é colocar as pessoas em pé de 
igualdade e co-responsáveis por uma mudança de atitude em relação à faixa de travessia de 
pedestres em prol de um trânsito mais harmonioso e que beneficie a todos.  O novo sinal 
consiste no ato do pedestre estender a mão diante da faixa não semaforizada, estabelecendo 
um código de comunicação entre condutores e pedestres que indica a vontade do pedestre 
de atravessar na faixa.  

A campanha também objetiva sensibilizar os mais diferentes segmentos da sociedade a 
serem protagonistas de ações que contribuam para o respeito à faixa de travessia de 
pedestres. O resultado foi que uma grande rede de empresas, ONGs e escolas se engajaram 
na campanha, disseminando o novo sinal em toda a cidade.  

O balanço dos quatro meses, setembro a dezembro de 2009, da campanha pelo respeito 
à faixa de pedestre apresentou uma redução do Índice Acidentalidade de 4,6% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. De uma forma muito positiva, o cidadão porto alegrense 
passou a ter o tema “segurança e respeito no trânsito” como parte das conversas habituais 
que aliado a uma intensa campanha na mídia, paga ou espontânea, fez o Novo Sinal do 
Trânsito virar moda, não só na cidade de Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio 
Grande do Sul. 

A adesão dos municípios da Região Metropolitana bem como de outros municípios do 
Estado, à campanha de respeito à faixa de travessia de pedestres de Porto Alegre, 
demonstra que os resultados da campanha atingiram proporções acima das expectativas. 

Acredita-se que, com a continuidade das ações programadas para o ano de 2010, o 
processo de mudança cultural dos condutores e pedestres continuará ocorrendo em direção 
de uma maior civilidade no trânsito. 
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Projeto TEST – Território Escolar Seguro no Trânsito 

 

Ana Beatriz S. M. Chaves, Renata F. Vianna-Sampaio, Aretusa Santos e Roberto Monteiro 

 

Em 2005,o município de Juiz de Fora participou do projeto internacional O.Ro.S. — 
Observatory for Road Safety - com um Projeto Piloto de EDUCAÇÃO para o TRÂNSITO. 
Os principais objetivos foram a melhoria do conhecimento sobre trânsito e a constituição de 
uma rede de agentes educacionais para a educação continuada nas escolas pertencentes à 
rede municipal. A idéia central foi a consideração do ser humano como mais importante do 
que o veículo, trazendo à tona, nas atividades escolares e extra-escolares, a necessidade de 
conscientizar os atores sociais, ao alcance da influência da escola, de seu compromisso com 
a valorização da vida, promovendo a internalização de valores em consonância com esse 
compromisso. Seguindo as mesmas diretrizes, o município encampou o Projeto TEST, cujo 
foco principal é a construção do TERRITÓRIO ESCOLAR SEGURO NO TRÂNSITO. 
Este projeto subscreve dois princípios: o de território escolar progressivamente em 
expansão e o de trânsito seguro, procurando harmonizá-los de modo a garantir, ao menos 
nos limites de um território de ação possível da escola, a máxima segurança no trânsito. 
Pode-se, assim, delinear uma área em que a liderança da escola se faça sentir e promova 
impacto social significativo. O referencial teórico baseou-se em Santos (1996), no que 
tange ao conceito de espaço e território, e em Raffestin (1993), no que tange à 
territorialidade. O escopo principal do Projeto TEST é concentrar nesta área, definida como 
polígono mínimo de segurança, um conjunto de ações de engenharia de trânsito, de 
educação para o trânsito e de exigência de respeito a normas (enforcement), viabilizando 
um movimento em prol da segurança e da paz no trânsito. 
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Lição de Cidadania 

Marieta Oliveira Falcão, Marco Aurélio Costa Santos, Selma da Mata 
 

Cidadania no trânsito é o esforço compartilhado do poder público e da sociedade para a 
construção de valores que priorizem o bem-estar coletivo.  Nessa perspectiva, elaboramos 
o projeto “LIÇÃO DE CIDADANIA”, objetivando formar profissionais para o 
desenvolvimento de ações educativas, tendo como referências os princípios do Código de 
Trânsito Brasileiro e da Política Nacional de Trânsito e como eixos principais: educação, 
cidadania e adoção de novas referências de valores para o trânsito nas atividades sócio-
educacionais. O Projeto atua em três eixos: ”OPERADORES DE TRÂNSITO ESCOLAR”, 
objetivando minimizar os transtornos causados ao trânsito nos horários de grande fluxo de 
veículos e para uma maior aproximação da comunidade com o poder público, a SMTT 
propõe um projeto de qualificação de funcionários das escolas com o objetivo de organizar 
o trânsito em suas proximidades. “DEVER DE CASA”, faz com que as escolas parceiras do 
projeto indiquem professores ou representantes da área pedagógica, para participar da 
capacitação e posteriormente atuarem como multiplicadores nas suas escolas. “BLOCO DA 
CIDADANIA” que tem como instrumento principal o auto infracional educativo que foi 
concebido com o objetivo de transformar as crianças envolvidas nesse projeto em agentes 
de cidadania, educando e fiscalizando seus pais ou os condutores dos veículos no trajeto 
casa-escola-casa. 

 

 
 


