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A FETRANSPORTES, reconhecendo a importância 
de contribuir com ações que possam salvar vidas no 
trânsito, elaborou relevante conjunto de informações 
estatísticas de diversos órgãos e entidades do Esta-
do do Espírito Santo, do Brasil e do Mundo para uma 
avaliação mais assertiva de prioridade de atuação.

O estudo que apresentaremos nesse manu-
al buscou a análise histórica de acidentali-
dade no período que vai de 2008 até os dias 
atuais visando uma melhor compreensão de 
tendências e evoluções das ações de seguran-
ça de trânsito. em prol de salvar vidas no trânsito.

Sabemos que numa gestão baseada em fatos 
as decisões devem ser pautadas mediante a re-
alidade que se tem e não em suposições. Ela 
possibilita a qualificação de um processo de-
cisório, reduzindo-se as incertezas e os riscos.

Uma vez tendo definição e compreensão real dos 
fatos, haverá maior probabilidade de sucesso nas 
ações. Afinal, um fato é algo real, que pode ser 
comparado, medido, analisado e discutido. Enfim, 
é algo possível para pautar ou definir o que fazer.

Acreditamos que esse material contribui-
rá para a construção de ações que culmina-
rão no nosso objetivo comum: salvar vidas.

1.1 - PALAVRA DO PRESIDENTE

1 - Apresentação

Jerson Antônio Picoli
Presidente da Fetransportes
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1.2 - SOBRE O CONTEÚDO

Este trabalho vem a ser o início de estudos na formação de um conjunto de estatísticas e análises que a 
FETRANSPORTES oferece a todos os interessados em produzir um trânsito mais seguro, seja com ações 
institucionais, seja por comportamentos pessoais e individuais. Os dados aqui apresentados são frutos do 
trabalho desenvolvido pelos diversos órgãos públicos e privados que já produzem um bom trabalho na 
organização do trânsito, na melhoria da mobilidade das pessoas e na estruturação de uma segurança de 
trânsito. 

Embora este documento tenha sido programado a existir antes mesmo da instituição do MOVITRAN, in-
discutivelmente, estará fornecendo a esse Movimento e a todos os órgãos, entidades e empresas que o 
integram, um manancial integrativo de informações que auxiliarão o planejamento e a programação de 
ações que visam sempre a melhoria e segurança do nosso trânsito. Reveste-se, portanto, de importância 
essencial no trato de projetos e atividades voltados ao objetivo comum de salvar vidas no trânsito. Não 
é à toa que a capa deste trabalho contempla uma mesa de xadrez e suas peças, pois é assim que se tem 
que contemplar as ações propostas: quais peças devem ser movidas para reduzir a estatística de mortes 
no trânsito.

Dessa forma, este trabalho se junta e se integra tanto ao MOVITRAN, ao PNATRANS, ao Programa Vida no 
Trânsito, da Secretaria de Saúde, ao Força pela Vida, do DETRAN-ES/Governo do Estado,  ao PRA (Plano 
de Redução de Acidentes), da ECO-101, e a tantos outros que avançam  na gestão de um trânsito melhor 
e mais seguro. Temos consciência de que ele será um aporte a todos os municípios capixabas que, tanto 
quanto aqueles que compõem a Região Metropolitana de Vitória, desenvolvem programas de mobilidade 
e de redução de acidentes de trânsito.

A FETRANSPORTES, avançando no seu papel de representação institucional dos sindicatos patronais do 
transporte urbano e rodoviário, tanto de passageiros, quanto de carga, abraçou a ideia de estar também 
participando para a redução de acidentes de trânsito, seja desenvolvendo projeto específico, como este 
que agora estará disponibilizando a todos, como ancorando o MOVITRAN, como programa integrativo das 
ações que visam salvar vidas no trânsito, com planejamento estratégico e metas claras.

Estamos abertos à vinda de todos os parceiros que queiram aderir a essa missão, com integração ao pro-
grama e ao trabalho desenvolvido por todos aqueles que se preocupam em reduzir esse altíssimo índice 
de acidentes de trânsito, pois, voltamos a reafirmar, a missão de todos tem um caráter eminentemente 
humanitário: “Salvar Vidas no Trânsito”.

Na sequência destacamos alguns pontos relevantes ao conteúdo.

1. A maioria das análises feitas neste trabalho derivam de posições adotadas pela doutrina, corroboradas 
com os números estatísticos apresentados;

2. Algumas análises são frutos de observações e interpretações pessoais dos autores deste trabalho, o que 
pode representar posições antagônicas com outros estudiosos.  Os dados apresentados, todavia, são os 
reais obtidos das diversas fontes consultadas.
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3. Algumas tendências verificadas em função do comparativo estatístico de um ano para outro, pode vir 
a sofrer alterações nas comparações com dados que possam ser disponibilizados no futuro, em anos pos-
teriores.

4. As propostas apresentadas neste trabalho não esgotam outras que possam surgir, pois o sistema de 
transporte é um órgão vivo e dinâmico, que contempla os diversos atores da sociedade.

5. Importante ressaltar que os dados estatísticos constantes deste trabalho foram obtidos junto aos di-
versos órgãos públicos, relacionados com o trânsito e foram com base neles que a FETRANSPORTES fez 
as análises. A grande carência verificada foi a inexistência, em modo geral, de estatísticas integradas, 
atualizadas e obtidas com base em uma mesma metodologia, o que poderão, naturalmente, resultar em 
diferenças. 

6. Os dados e comentários sobre a Economia Capixaba  (Agrícola, Indutrial, Turistica, etc.) são apresenta-
dos de forma bastante sintética, considerando o escopo e o objetivo deste trabalho. A sua inserção é ape-
nas para que o leitor tenha noção da situação do ES nesses setores. Para melhor compreender a economia 
capixaba, o interessado terá que acessar documentos de outras fontes de pesquisas e leitura.

Enfim, todas as precauções foram adotadas na elaboração das informação contidas nesta publicação. A 
responsabilidade pela interpretação e uso do material recai sobre o leitor.

Em nenhum caso a Fetransportes, a BAUER Engenharia ou qualquer outro integrante da equipe elabora-
dora são responsáveis por danos decorrentes à sua utilização.
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1.3 - FICHA TÉCNICA

REALIZAÇÃO FETRANSPORTES

DIRETORIA
Presidente: Jerson Antonio Pícoli

Vice-Presidente Substituto: José Antonio Fiorot
Suplente: Vansionir Paganini

Vice-Presidente Setorial: Luiz Antonio Pretti
Suplente:  Eduardo Martins Carlette

Diretor Administrativo: Liemar José Pretti
Suplente: Jose Geraldo Valadão

Diretor Financeiro: Kaumer Chieppe
Suplente: Fabio Couto de Araújo Cançado

CONSELHO FISCAL
Presidente do Conselho Fiscal: Joceny Scheidegger Callenzane

Suplente:  Jersilio Cipriano
Membro Efetivo: Adi Silva Gama
Suplente: Darcy Ferreira da Silva

Membro Efetivo: Geraldo Bertollo
Suplente: Heber Guimarães Sobrinho

DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A CNT
Efetivo: Jerson Antonio Pícoli
Suplente: José Antonio Fiorot

Equipe da FETRANSPORTES: 
Edinaldo Loureiro Ferraz (Superintendente); João Paulo Lamas (Coordenador Despoluir); Marco Alexandre Alves Dias (Asses-
sor Jurídico); Anna Carolina Passos (Assessora de Comunicação); Clarissa Quadros Alves Toniati (Administradora de Finanças); 
Camila Pontes Coelho (Assistente Administrativo); Claudimir Jose Perovano, André Luiz Cabral Andrade, Bruce Luiz Nascimen-

to Costa, Carlos Magno Pereira, Juvenal Reinholz, Reginaldo Del Santo, Wesley D’avila Ferraz (Técnicos Despoluir) ;

Coordenação Geral e Revisão Geral do Estudo
Edinaldo Loureiro Ferraz 

Superintendente FETRANSPORTES

Pesquisa e Análise
Eng. André dos Santos Cerqueira

Consultor de Segurança de Trânsito
Bauer Engenharia

Revisão de Texto
Leonardo Sales de Azevedo

Layout e Edição
Link Publicidade e Propaganda 
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2 - TERMINOLOGIAS
2.1 - SIGLAS E ABREVIATURAS
ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres
BPTrans: Batalhão de Polícia de Trânsito do Estado do Espírito Santo
CETRAN-ES: Conselho Estadual de Trânsito
CNT: Confederação Nacional do Transporte
DATASUS: Sistema de Informática do Sistema Único de Saúde
DETRAN-ES: Departamento de Trânsito
ECO 101: Concessionária de Rodovias S/A.É uma concessionária de rodovias 
FETRANSPORTES: Federação das Empresas de Transportes do Espírito Santo
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IEMA-ES: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
IPEM/ES: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
ISO: Organização Internacional para Padronização ou Organização Internacional de Normalização
        (em inglês: International Organization for Standardization).
MPT-ES: Ministério Público do Trabalho 
MPES: Ministério Público
NOTAer: Núcleo de Operações e Transporte Aéreo
ONU: Organização das Nações Unidas
OMS: Organização Mundial de Saúde
PC-ES: Polícia Civi do Estado do Espírito Santol
Pnatrans: Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito
PRF: Polícia Rodoviária Federal
PM-ES: Polícia Militar 
Rodosol: Concessionária Rodovia do Sol S/A
SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SENAT: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
SESP ES: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo
SEST: Serviço Social do Transporte
SETPES: Sindicato das empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo
SINFREVI: Sindicato das Empresas de Fretamento da Região da Grande Vitória
SINFRENOR: Sindicato das Empresas de Fretamento da Região Norte do Estado do Espírito Santo 
SINFRES: Sindicato das Empresas de Fretamento da Região Sul do Estado do Espírito Santo
SINDILIQES: Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas Líquidas, Inflamáveis Gasosas, Corrosivas, 
                      Químicas e Petroquímicas do Estado do Espírito Santo
TRANSCARES: Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
PIB: Produto Interno Bruto
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano
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2.2 - CONCEITOS
Acidente: colisão ou outro impacto em vias públicas que cause morte, ferimentos ou danos. Qualquer 
dano a uma pessoa que trafega por via pública, independentemente de como ocorreu o evento, deve ser 
considerado acidente. Importante destacar que a palavra “acidente”, muitas vezes denota, que foi um 
mero fator do acaso, não podendo ser evitado. Na prevenção, o princípio é de que “acidente” não é um 
“acidente” ele pode ser evitado.

Acidente sem vítima: acidentes de trânsito sem lesões com pessoais; ou seja, apenas danos materiais.

Acidente com vítima: acidentes de trânsito envolvendo pessoas com lesões leves, permanentes ou fatais, 
com danos materiais ou não.

Acidentes por tipologia: causa presumível elaborada pela Polícia Rodoviária Federal após o acidente como 
composição do Boletim de Ocorrência, podendo ser: “velocidade incompatível com a via”, “ultrapassagem 
proibida”, “ingestão de álcool”, “desrespeito à sinalização”, etc.

Acidentes leves: toda pessoa que, em consequência do acidente, tenha sofrido lesões superficiais sem a 
necessidade de hospitalização.

Acidentes graves: vítima de acidente cujos danos corporais (lesões) obriguem a um período de hospitali-
zação superior a 24 horas.

ABNT NBR ISO 39001:2015: A norma ISO 39001, Sistema de Gestão de Segurança Rodoviária, torna-se 
assim uma ferramenta chave com o objetivo de reduzir e, se possível, eliminar a incidência e o risco de 
lesões graves, e até a morte, em acidentes de trânsito provocados durante o trabalho ou em deslocação 
para o mesmo.Desta forma, este sistema de gestão é indicado para qualquer organização, independente-
mente da sua localização, tamanho ou atividade, não se limitando apenas às organizações que têm como 
principal atividade o transporte.

Automóvel: veículo destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, mais 
o condutor. Para composição deste documento, estão inclusos nesta categoria : Automóvel, Caminhonete, 
Camioneta e Utilitário.

Caminhonete: veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos 
quilogramas

Camioneta: veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.

Ciclomotor: veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada 
não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabri-
cação não exceda a cinquenta quilômetros por hora.

Condutor: Usaremos o termo “Condutor” para o responsável pela direção de veículo automotor, com 
exceção de ciclistas, motociclistas e caminhoneiro.

E-DAT: Declaração Eletrônica de Acidentes de Trânsito (e-DAT), uma ferramenta disponível na internet 
a partir de 2015, permitiu a possibilidade de registro do acidente sem vítimas pelo próprio envolvido. A 
partir dessa data os números de ilesos contabilizados correspondem somente aos registros feitos pelos 
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policiais rodoviários federais, em circunstâncias específicas, uma vez que os registros via e-DAT não são 
incluídos nas estatísticas.

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os paí-
ses pelo seu grau de “desenvolvimento humano” e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos 
(desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto)
e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). A estatística é composta a partir de dados de ex-
pectativa de vida ao nascer, educação e PIB (PPC) per capita (como um indicador do padrão de vida) re-
colhidos em nível nacional. Cada ano, os países membros da ONU são classificadosde acordo com essas 
medidas. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de 
entidades subnacionais como Estados, cidades, aldeias, etc.

O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e MahbubulHaq, e vem sendo usado 
desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no seu relatório anual.

Motocicleta: veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição montada. Para com-
posição deste documento, estão inclusos nesta categoria :Motocicleta, Ciclomotor, Motoneta, Triciclo e 
Quadríciclo.

ÓBITOS NO LOCAL: referente as vítimas fatais no local do acidente ou no percurso até o hospital. Este tipo 
de informação normalmente causa muita dúvida, pois a OMS (Organização Mundial de Saúde) segue uma 
outra metodologia, que se referem aos óbitos após um determinado período que entraram nos hospitais, 
no caso até 30 dias. As duas informações são altamente relevantes e devem ser analisadas individualmen-
te. Neste estudo existem dados estatísticos de óbitos no local e óbitos após entrada nos hospitais.

Ônibus e Micro-ônibus: veículo grande/médio porte, para o transporte coletivo (urbano, interurbano, 
intermunicipal, interestadual etc.).

PIB: O produto interno bruto representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa 
determinada região, durante um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na 
macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região

Segurança de trânsito: Fatores e condições relacionados aos acidentes ou incidentes de trânsito que te-
nham impacto ou potencial para provocar morte ou ferimentos graves nos usuários da via.

Usuário da via: envolve todas as pessoas que estejam presentes no ambiente das vias, podendo ser con-
dutores, passageiros, pedestres e outros.
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3 - INTRODUÇÃO
3.1 - OBJETIVOS 
Apresentar estatística avançada dos acidentes de trânsito em rodovias federais, estaduais e via municipais 
com diversas perspectivas e visões, descrição das interpretações de dados e análise das informações, e 
proposições de medidas efetivas para salvar vidas no trânsito capixaba.

3.2 - RESUMO EXECUTIVO 
O Brasil é o 3º país que mais mata no trânsito, perdendo apenas para Índia e China. Segundo dados da 
ONU, em 2016 foram 38.651 pessoas mortas nos hospitais ou nas rodovias federais, estaduais e vias do 
nosso país. Ainda deve ser considerado, a quantidade de vítimas sequeladas, com lesões permanentes, 
que segundo dados da seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, no ano 2017 foram 284.191 so-
licitações de vítimas por invalidez permanente. O Acidente não é um acidente, ele na maioria das vezes 
pode ser evitado por intermédio de ações consistentes e permanentes de prevenção.

Em termos de acidentes em rodovias, importante que seja dito que atualmente a única base de dados 
dinâmica e com ampla tecnologia refere-se as ocorrências em rodovias federais, o que acaba sendo a 
fonte de muitas informações. Para alguns que não têm amplo conhecimento do sistema de transporte 
podem entender que estes dados são o total de acidentes. Mesmo que fossem, ainda estariam incomple-
tos, pois os acidentes computados dos órgãos de trânsito referem-se aos óbitos no local do sinistro. Pois, 
após o deslocamento por ambulância até o hospital, os dados não seguem uma conexão com a respectiva 
ocorrência, e a estatística acaba perdendo detalhes importantes da vítima. É certo que as mortes após in-
gresso nos hospitais representa algo em torno de 45% do total de óbitos. Um dado alarmante que pode 
carregar no bojo uma série de deficiências de resposta à emergência no local e qualidade de atendimento 
hospitalar.

A falha humana continua sendo 90% do total das causas de acidentes, seguidos por problemas de rodovias 
e falhas em veículos. Diante disto, observa-se ao longo dos anos uma redução na quantidade geral dos aci-
dentes, mas aumento na severidade dos acidentes, causado em maior parte pelo excesso de velocidade.

Quanto as rodovias, existe ainda uma longa jornada para ser implementada. Segundo CNT, quase 80% das 
rodovias brasileiras não são pavimentadas. As pavimentadas são de baixa qualidade asfáltica , com pouca 
pista duplicada e com grandes deficiências de geometria (75% com algum tipo de anomalia). Todas estas 
condições acabam não sendo favoráveis para um trânsito mais seguro.

Um cenário bastante preocupante, que estaremos abordando nos tópicos seguintes refere-se aos tipos de 
veículos envolvidos em acidentes. De forma exponencial os acidentes envolvendo motocicletas tem cres-
cido em todo o território nacional, que seja pela maior facilidade e preço de aquisição ou pela maior mo-
bilidade em meio ao caos crescente do trânsito. As indenizações do seguro DPVAT, quer seja por morte 
ou invalidez, para motociclistas representam 75% do total solicitado por esta entidade. Este crescimento 
desordenado tem gerado a maior parte da ocupação dos leitos hospitalares, em alguns locais chega-se 
a 60% do total disponibilizado pelos hospitais. Se não bastasse, não existem estruturas adequadas e ca-
pacidade para receberem as vítimas pós acidentes, aqueles casos de sequelas permanentes, problemas 
psicológicos, fisioterapias e retorno dos mesmos à sociedade. A necessidade urgente dos Planos de Mobi-
lidade desincentivarem o transporte individual e priorizarem o fortalecimento do transporte coletivo e na 
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outra ponto aumentar a mobilidade ativa (ciclista e pedestres) será fundamental para o futuro do transporte.

ESPÍRITO SANTO

Para o Estado do Espírito Santo, onde estaremos detalhando diversas visões sobre o histórico dos aciden-
tes, o cenário até então apresenta-se bem parecido, com o que foi destacado nos parágrafos acima.

A força da economia capixaba, com diversos pólos nos segmentos de transporte, industria, comércio, ex-
tração de rochas ornamentais, petróleo e portuário têm sua grande participação logística conectada pelas 
rodovias federais, estaduais e até mesmo vias municipais que cortam o Estado do Espírito Santo.

O cenário de acidentalidade há 10 anos atrás vem mudando rapidamente, com tendência de redução 
das ocorrências de óbitos nas rodovias federais e aumento nas rodovias estaduais e vias municipais. Com 
a privatização da BR 101, que concentra 70% de todo o fluxo de veículos das federais, não obstante ao 
atraso em algumas entregas, a previsão para os próximos anos é de maior celeridade nas obras de infra-
-estrutura. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal vem consolidando atuação inteligente com base em 
amplo investimento tecnológico em inteligência e gestão de dados/informações de ocorrências e trechos 
de maior risco. O fato de acreditarmos que nos próximos anos os óbitos tendem a aumentar nas rodovias 
estaduais e vias municipais refere-se a mudança do perfil das vítimas, com aumento especial nos motoci-
clistas e pedestres.

Os acidentes com motociclistas representavam no ano 2008 apenas 27,5% do total de óbitos no local no 
sinistro/hospitais. Enquanto no ano 2018 esse valor saltou para 47% do total de óbitos. Ainda assim, para 
os próximos anos estimamos que a representação dos acidentes com motociclistas pode alcançar mais de 
50% do total de óbitos.

Outro fato relevante, refere-se ao aumento dos pedestres como vítimas fatais no trânsito. No ano 2019, 
os números já chegam perto de 20% do total de óbitos, considerando o aumento de “zonas de conflito” 
entre veículos e pedestres, em especial nos cruzamentos de rodovias ou até mesmo dentro dos bairros; 
aumento da circulação de pessoas com mais de 60 anos nas ruas, onde existe a dificuldade natural de 
locomoção e atenção aos sinais de riscos.

Outro fato relevante refere-se a idade das vítimas. Elas são cada vez mais concentradas nos jovens e ido-
sos. O núcleo central de idade entre 35 a 45 anos vem diminuindo e sendo distribuído para os dois extre-
mos da faixa etária. No ano 2017, até 29 anos e maior ou igual a 60 anos representou respectivamente 
37% e 15% do total.

Observa-se ainda a continuidade da maior frequência dos acidentes conforme aumento do fluxo de veícu-
los ao longo do dia, nas seguintes faixas de horário: 7 às 9hrs; 11 às 13hrs e 17 às 20hrs. A maior quanti-
dade dos acidentes concentram-se no final da tarde e início da noite, muito em função do maior fluxo de 
veículos, redução de luminosidade e visão para os usuários da via, maior nível de ansiedade e fadiga após 
um dia de trabalho e atividades. Nestas faixas de horários, correspondente a apenas 5 horas do dia exis-
tem 40% do total geral dos acidentes. Em comparação com os anos pretéritos, existe uma tendência de 
maior concentração nestas faixas de horários, em função do aumento do trânsito e redução de circulação 
de caminhões durante a madrugada.
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Durante a semana, a maior quantidade dos acidentes concentram-se nos finais de semana e proximidades 
(Sexta, Sábado, Domingo e Segunda), com grande redução na quarta-feira. Mais uma vez a correlação 
com o fluxo de veículos é altamente relevante.

Observa-se ainda uma mudança no perfil dos tipos de vítimas envolvidas em acidentes de trânsito. Cada 
vez mais os envolvidos em acidentes de trânsito serão também aqueles que hoje não são tão relevantes 
no contexto atual. Existe uma tendência no aumento vítimas como pedestres , ciclistas e até mesmo como 
outras formas de transporte, como patinetes.

Ao certo, que o transporte está em meio à uma grande disrupção quanto aos aplicativos de transportes, 
desregulamentações em esferas nacionais do segmento rodoviário de passageiros, necessidades de im-
plementações de plano de mobilidade, conexões intermodais, novos tipos de transportes e necessidades 
urgentes de melhorias de infraestrutura e prevenção de acidentes.
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4 - METODOLOGIA
4.1 - COLETA DE DADOS
4.1.1 - MÉTODO QUALITATIVO
Nos Workshops dos comitês temáticos do MOVITRAN e em diversas literaturas especializadas no tema de 
referência nacional e internacional.

4.1.2 - MÉTODO QUANTITATIVO
A coleta de dados baseou-se principalmente nos relatórios estatísticos disponibilizados pelo DETRAN-ES, 
observatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo e Polícia Rodoviária Federal. 
Na esfera nacional, utilizou-se referências de pesquisas de acidentes e Estado das rodovias produzidos 
pela CNT, dados populacionais disponibilizados pela IBGE, frota e estudos produzidos pelo DENATRAN, 
informações DATASUS, Observatório Nacional de Segurança Viária dentre outros.

4.2 - ANÁLISE DE DADOS
A consolidação do banco de dados é o grande diferencial deste trabalho em meio a tantas informações, 
sendo algumas mais atualizadas e outras nem tanto. Entretanto a análise busca identificar o perfil das 
vítimas (persona), comportamento dos acidentes quanto aos locais , horários, dias da semana, tipos de 
rodovias/vias e demais informações que possam direcionar de forma mais objetiva as ações à serem em-
penhadas pelos diversos órgãos.

4.3 - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Os resultados são apresentados na maioria deles através de gráficos, tabelas e infográficos para melhor 
compreensão do leitor. Além disso, buscou-se a descrição interpretativa das informações disponibilizadas.
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5 - ECOSSISTEMA VIÁRIO
5.1 - FATORES CONTRIBUINTES AO RISCO
Dentro do contexto de acidentalidade, causas determinantes, universalmente os três elementos adotados 
são: Homem, Equipamento e Meio. Para o trânsito, não somente o crescimento da quantidade de condu-
tores, mas a população de um modo geral são elementos relevantes para aumento da probabilidade de 
acidentes. O ecossistema de trânsito compõe tanto os habilitados para condução do veículo, mas todos os 
usuários das rodovias, como: pedestres e ciclistas.

Outro fator relevante refere-se ao crescimento da frota de veículos circulante, em especial aos veículos 
leves e motos, que apresentam maior taxa de gravidade devido aos limitados mecanismos de proteção em 
relação ao transporte coletivo. Neste contexto, ainda existe quantidade considerável de frota circulante 
com mais de 10 anos, que além de proporcionar maior impacto ambiental com poluentes, apresentam 
maiores problemas de manutenção podendo comprometer sistemas de segurança do veículo.

O terceiro elemento refere-se ao meio em que homem e veículo estarão trafegando. Neste caso, as rodo-
vias tornam-se elementos chave para redução da probabilidade de acidentes. A CNT desde 1995 publica 
anualmente o detalhamento das rodovias do território brasileiro. Para o Estado do ES, no quesito Estado 
geral das rodovias, o resultado aponta para decréscimo na qualidade das rodovias nos últimos anos.

O gráfico seguinte demonstra crescimento relevante em intervalo de 10 anos para população (+ 11,61%) 
e em especial para quantidade de pessoas com carteiras de habilitação (+ 60,65%) e quantidade total de 
frota de veículos (+ 74,81%) no Estado do Espírito Santo.
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5.2 – TRÍADE DA CAUSALIDADE (Homem, Equipamentos/ Veículos e Meios/Vias)
5.2.1 – O HOMEM (POPULAÇÃO)
5.2.1.1 – O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E DOS HABILITADOS
Apesar do grande crescimento populacional e pessoas com carteira nacional de habilitação nos últimos 
anos , observa-se desaceleração na taxa de crescimento. A população passa a viver mais, conforme as 
diversas tendências já expostas para a sociedade, o que representa um alerta para os casos de atrope-
lamentos, que já representam quase 20% do total de óbitos para o primeiro semestre do ano 2019 no 
Estado do ES, segundo dados da SESP ES. Quanto aos habilitados, os custos para aquisição da CNH, custos 
e despesas de veículos e aumento na quantidade de aplicativos de transporte estão desestimulando as 
pessoas à possuírem à respectiva documentação de condutor.

Nos últimos 10 anos (2017 vs 2008), a quantidade de condutores habilitados no Estado do Espírito Santo 
saltou de 881.346 para 1.415.747 (+ 60,65%), enquanto a população cresceu 11,61%. 

No ano 2017, a cada 100 habitantes existem 35 com carteira nacional de habilitação (CNH). No ano de 
2008, este índice era 24 habilitados por 100 habitantes. Neste período o índice de habilitados cresceu 44%.
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Entretanto, observa-se decréscimo para as faixas de 18 a 29 anos quando comparamos o ano 2017 com o 
ano 2016, o que justifica o desestímulo, em especial para jovens quanto a aquisição da CNH.

A maior quantidade de habilitados encontra-se na faixa de 30 a 39 anos (28,48%) e outro destque encon-
tra-se na faixa acima de 64 anos, com 8,41% do total de habilitados. O fato corrobora com o aumento da 
população idosa, que geralmente é mais prudente no trânsito, mas apresenta maiores limitações naturais 
e cuidados a saúde, em especial para o tempo de reação em situações de emergência e acuidade visual.
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Motoristas com menos de 24 anos representam 10% do total; 52% têm de 25 a 44 anos e 38% têm mais 
de 45 anos de idade. Vale ressaltar a evolução de motoristas acima de 64 anos, de 2017 em relação a 2016 
foi de 11%.  

A tabela seguinte demonstra o impacto da economia, onde a quantidade de habilitações para carreteiros 
C (Caminhão), D (ônibus) e E (Carreta) tiveram queda significativa. Em especial para Carteira C, com redu-
ção de 10,63%; equivalente a menos 2.400 habilitações.

Por outro lado, as habilitações para carteira A (moto), B (Automóvel) e AB (Moto+ Auto) aumentaram em 
2017; respectivamente + 1,58%; + 5,39% e +3,71% comparado ao ano anterior. Este aumento não repre-
senta um aspecto positivo para o Ecossistema de Mobilidade, pois potencializa ainda mais o grande desi-
quilíbrio entre os modais de transporte individual com transporte coletivo. Com o aumento do transporte 
individual as consequências serão problemas de mobilidade , custos e segurança.

No Estado do Espírito Santos, o total de condutores habilitados para moto (A + AB) representa 42,60%. 
Nos municípios dos interiores , onde observa-se crescente aumento nos óbitos com moto esta represen-
tantividade ultrapassa os 50% do total de habilitados.
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5.2.2 – EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
5.2.2.1 – O CRESCIMENTO DA FROTA
A frota cresceu 75% em 10 anos. Em 2017 o Espírito Santo já estava com um veículo para cada 2,2 habi-
tantes. Em 2008 tínhamos um veículo para cada 3,4 habitantes. Entretanto observa-se nos últimos anos 
uma desaceleração neste crescimento, em termos gerais da frota.

5.2.2.2 – O CRESCIMENTO DA FROTA POR TIPO DE VEÍCULO (2008 – 2017)
Em relação ao crescimento da frota, podemos destacar 4 tipos de veículos para fazermos outras análises. 
Seriam eles: Carro, moto, caminhão e ônibus.

No Gráfico seguinte, observa-se o crescimento durante os últimos 10 anos.
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Ao compararmos 2008 com 2017, verifica-se que os automóveis cresceram 64%, as motocicletas 81%, 
caminhões 42% e ônibus 20%. 

Crescimento 2008 Versus 2017

      Carro  64%                    Moto  81%               Caminhão  42%            Ônibus  20%

Uma grande preocupação tem sido o crescimento da frota de moto no Estado do Espírito Santo. Em uma 
análise específica da frota de moto, considerando dados históricos desde o ano 2000, a tendência é que 
existam mais de 600 mil motos registradas no Estado do Espírito Santo até o ano 2020.

 

5.2.2.3 – O ENVELHECIMENTO DA FROTA (2008 – 2017)
A frota com ano de fabricação de 1900 a 2000 possuía 512. 451 veículos há 10 anos atrás. Em 2017 a mes-
ma frota foi para 491.302, queda de 4%. Já a frota a partir de 2001, de 539.704 em 2008 foi para 1.347.981 
em 2017, aumento de 70%.

No ano 2017, a frota com mais de 10 anos de idade representava 48,01% do total dos veículos.
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Fotos 18 e 19: Frota em crescimento

5.2.4 – RELAÇÃO DE HABITANTES POR TIPO DE VEÍCULO (2008 – 2017)
Ao longo de 10 anos, o número de habitantes por tipo de veículo tem caído, o que é refletido pelo aumen-
to considerável de veículos em relação a população.

A taxa de motorização vem aumentando consideravelmente em função do crescimento da frota ser bem 
superior ao crescimento da população. Em 10 anos a frota cresceu 75% e a população cresceu 11,61%.
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5.2.5 – MEIOS (VIAS E ESTRADAS)
Considerando a Pesquisa CNT de Rodovia de 10 anos atrás (2009), com os dados dos dois últimos anos, 
observa-se que foi rompido no ano 2018 uma tendência de perda de qualidade que vinha ano a após ano 
sendo exposta no relatório desta Confederação.

A classificação entre bom e ótimo foi de 53,70% em 2018 contra 32,23% em 2017 e 37,27% em 2009. Em 
grande parte devido a classificação da BR 101, de longa extensão ter sido avaliada como BOM para Estado Geral.

Considerando o desdobramento do Estado Geral, nos parâmetros pavimento, sinalização e geometria da 
via, observamos também melhoria relevante nestas três análises. Entretanto vale destacar que das 28 
Rodovias Federais e Estaduais avaliadas, somente 03 Rodovias (BR-101, ES-137/BR-381 e ES-257) foram 
classificadas como Bom. As demais rodovias foram classificadas como regular, ruim e péssimo. Isso repre-
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senta um risco potencial, pois a geometria da via tem relação direta com os efeitos e impactos relativos ao 
acidente , bem como na prevenção.

No geral, destacamos avaliações positivas e negativas em rodovias federais e estaduais de maior trafega-
bilidades:

Pontos Positivos:
• BR-101: Estado Geral (Bom) e Pavimento (Ótimo);
• ES-060: Estado Geral (Bom);
• ES-257: Estado Geral (Bom) e Pavimento (Ótimo);
• ES-137/BR-381: Estado Geral (Ótimo) e Pavimento (Ótimo).

Pontos Negativos:
• BR-262: Estado Geral (Regular) e Geometria (Ruim)
• ES-010: Estado Geral (Ruim), Pavimento (Ruim), Sinalização (Regular) e Geometria (Ruim);
• ES-080: Estado Geral (Regular) e Geometria (Regular)
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     Fotos 20: Rodovia BR-262 (Gazeta online)

5.2.6 – ACIDENTES DE TRÂNSITO X ACIDENTES DO TRABALHO
Após criação das Normas Regulamentadoras (NR´s), em 8 de junho de 1978, através da Portaria 3.214, 
previstas no capítulo V da CLT e demais obrigatoriedades normativas dentro do ambiente de trabalho, 
observa-se significativa redução de mortalidades nos Estados da Federação. Entretanto, paralelamente, 
a prevenção de acidentes de trânsito, mesmo reconhecendo que ao longo dos anos ocorreram diversas 
ações e resultados, quando comparamos a quantidade de fatalidade para trabalho e trânsito, a distância 
de ambos ainda é muito grande.

Em média, no Brasil, a cada 01 acidente de trabalho existem 10 acidentes de trânsito. Além disso, segun-
do  observatório de segurança  e saúde no trabalho, o maior agente causador dos acidentes de trabalho, 
para o período de 2012 a 2018, está relacionado a trânsito, com 8% para Motocicleta e 5% para demais 
veículos motorizados. No Brasil foram registrado, neste mesmo período, um total de 41,1 mil acidentes 
de trabalho envolvendo motociclistas.
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Figura: Participação dos agentes causadores de acidentes no trabalho (2012 a 2018)

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho – Minstério Público do Trabalho

No Estado de Espírito Santo, a cada 1 Morte por Acidente de Trabalho existem 12,39 Mortes por Acidentes 
de Trânsito.
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6 - PANORAMA GLOBAL
6.1 – MORTES PARA CADA 100 MIL HABITANTES

De acordo com a OMS e a Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), a questão da segurança viária 
também é alarmante nas Américas, cuja taxa de óbitos por 100 mil habitantes é de 15,6. Em relatório 
específico, as organizações recomendam à região, caracterizada pela forte desigualdade de renda e edu-
cação, o investimento em infraestrutura, a reforma da legislação sobre segurança e uma fiscalização eficaz 
para melhorar o comportamento dos usuários das vias públicas e reduzir as baixas no trânsito.

Foto 23: Segurança viária, uma questão mundial
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6.1.1 - O BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL
O Brasil é o 3º país onde mais pessoas morrem em acidentes de trânsito no mundo, perdendo apenas 
para China e Índia. Infelizmente essa não é uma posição confortável no ranking mundial divulgado pela 
ONU referente aos dados consolidados do ano 2016.

Uma outra informação que também chama atenção, refere-se aos óbitos com veículos de duas ou três 
rodas, representado em grande maioria por motocicletas. No Brasil já representava em 2016, 31,4% do 
total de óbitos. Mas, dados recentes da SESP ES destacam que as mortes com motocicletas já representa 
50% do total.

Quando comparamos o Brasil com outros países da America do Sul, proporcionalizando os da-
dos de óbitos a cada 100 mil habitantes, observa-se que o países como Chile, Uruguai, Peru, 
Argentina e Colômbia estão com melhor desempenho.

Em uma análise mais abrangente, o próximo gráfico posiciona o Brasil em comparação com os 
melhores países do mundo quanto a taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes. O paíeses que 
sempre tem se posicionado como referência é a Suécia, com taxa de 2,7. Uma outra referência 
é o Japão, um país pequeno, com alta densidade demográfica, com poplação superior a 100 
milhões de habitantes e com taxa de 4,1 óbitos /100 mil habitantes.
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O Brasil tem um longo caminho a percorrer, tanto em comparação aos vizinhos sul americanos, quanto 
aos países desenvolvidos, emergentes, africanos e asiáticos. Será necessário um trabalho extremamente 
consistente e eficaz, envolvendo órgãos de segurança pública, saúde, educação, legislativo, judiciário, 
executivo, sociedade, enfim, necessitará de um trabalho conjunto e investimentos bem definidos.

Foto 24: No Brasil e em grande parte do mundo, a infraestrutura é uma necessidade clara
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6.1.2 – SUÉCIA: BENCHMARKING

As estradas da Suécia são as mais seguras do 
mundo, mas como o país consegue ter mobi-
lidade urbana e segurança ao mesmo tempo?

O planejamento teve papel fundamental na 
redução de acidentes.

                                                                        Foto 25: Fonte Rex Features

As estradas suecas são construídas de modo a priorizar 
a segurança ao invés da velocidade. Além disso, o país 
conta com limites de velocidade urbana, zonas exclusivas 
para pedestres e barreiras que separam carros de ciclis-
tas. O país também tem 12.600 travessias seguras, que 
incluem pontes e faixas para pedestres e quebra-molas. 
O policiamento também ajudou: atualmente apenas 0,25 
dos motoristas suecos que passam pelo teste do bafôme-
tro estão acima do limite de álcool estabelecido pela lei.

        Foto 26: Fonte Wikimedia Common 
       (Estrada Nacional 40, ou Rv 40, na Suécia) 

Localizada no extremo norte da Europa, com população de cerca de 10 milhões de habitantes e uma frota 
de aproximadamente 5 milhões de veículos, a Suécia tornou-se um exemplo de segurança no trânsito 
para o mundo. Isso, contudo, não aconteceu de uma hora para outra. O esforço começou na metade dos 
anos 1960 e não parou até hoje.

Para chegar ao nível atual – menos de 3 mortos por grupo de 100 
mil habitantes – a Suécia tem modificado sistematicamente o ge-
renciamento do trânsito, provocando mudanças físicas e concei-
tuais em todo o sistema, o que levou vários países desenvolvidos 
a seguir pelo mesmo caminho.

Foto 27: Gerenciamento de trânsito 
(mudanças físicas e conceituais)
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Por volta de 1960, os suecos perceberam que seu sistema de trânsito necessitava de uma mudança ra-
dical. Lá se dirigia como os ingleses, pela esquerda – era o único país escandinavo que adotava aquela 
mão de direção. Para o setor automobilístico, era um problema, mas não era o único. Estudos científicos 
mostravam que o país precisava de muita mudança no trânsito se quisesse acompanhar as inovações no 
desenvolvimento social. O dia 3 de setembro de 1967 marcou o início da grande transformação: a partir 
das 5 horas da manhã, os suecos passaram a dirigir pela direita, alinhando o país com a maior parte do 
mundo. Outras medidas importantes foram tomadas em diferentes setores do trânsito para adequar a 
realidade sueca à proposta de desenvolvimento em vigor. No campo da educação para o trânsito, por 
exemplo, houve grandes mudanças depois da recomendação feita por cientistas em estudos sobre a ca-
pacidade cognitiva das crianças. 

Os estudos continuaram avançando e os resultados recomendados também.

Possivelmente, o último estágio do contínuo desenvolvimento da Suécia aconteceu em outubro de 1997, 
quando o Parlamento sueco introduziu a Visão Zero, um conceito segundo o qual era inaceitável que uma 
pessoa morresse ou ficasse gravemente ferida num acidente de trânsito. Uma mobilização nacional cru-
zou o país em todas as direções, compelindo todos os segmentos da sociedade a contribuir para baixar a 
zero o índice de acidentalidade, que já era baixo. Naquele ano, a Suécia havia registrado pouco mais de 
600 mortos no trânsito. Em 2016, a mortalidade estava em torno de 260 anualmente e os suecos acredi-
tam que daqui a uma década eles chegarão a zero. No começo, o movimento foi chamado de utópico por 
apontar um objetivo inalcançável. Com o passar dos anos e a redução gradual das fatalidades, a opinião 
pública tem outra análise.

Figura 28: Com “sistema seguros” e “Visão Zero”. Criado na Suécia em 1997, o programa Visão Zero parte da 
premissa de que erros humanos são inevitáveis, mas fatalidades e ferimentos graves no trânsito não são. Foto: 

Complete Streets Prince Ave.
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O princípio básico da Visão Zero está na ética: falível, o homem comete erros no trânsito, mas não é acei-
tável que pague com sua própria vida por isso. Outro ponto essencial da Visão Zero surgiu no conceito 
gerencial segundo o qual se não é possível mexer na falibilidade do homem, será necessário mexer no 
ambiente do trânsito em que ele gravita e se arrisca. 

MANEIRAS DE EVITAR A VIOLÊNCIA DO TRÂNSITO NA SUÉCIA CRIAM MODELO DE PREVENÇÃO NOS PAÍ-
SES DESENVOLVIDOS. 

Partiu da aplicação de soluções simples para um problema complexo. Em lugar de procurar mudar so-
mente o homem, a Suécia também decide mudar a infraestrutura viária para torná-la mais segura e, 
desse modo, proteger seus cidadãos. Ela tem sido modificada sistematicamente desde então, o que inclui 
estradas, ruas, cruzamentos, sistema de sinalização e formas de monitoramento, com o uso crescente das 
modernas tecnologias que não param de inovar. 

Foto 28: Na Suécia, há sinais de trânsito para viciados nos telemóveis

Ao longo do tempo, os veículos se tornaram mais seguros, graças ao crescente número de acessórios de 
segurança oferecidos e que a indústria promete continuar ofertando. Por outro lado, a fiscalização se tor-
nou cada vez mais rígida com ajuda dos meios eletrônicos. Afinal, se todos os setores estão fazendo sua 
parte, condutores e pedestres terão de fazer a sua. O rigor sueco com os infratores vai de multas pesadas 
a uma possível perda do veículo em caso de reincidência.

O quadro seguinte mostra o quanto a Suécia modificou seus conceitos sobre segurança no trânsito ao 
longo do tempo para se tornar um exemplo.  Para o Brasil fica uma reflexão e o desafio: Alcançar A Visão 
Zero Acidente.
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Para as empresas de transporte, o modelo Sueco representa uma inspiração e incentivo para mudar a 
forma de pensar e entender que o zero também é possível.

Foto 29: O trânsito na Suécia (investimentos em barreiras físicas)

Como se vê, a fórmula dos suecos não tem mágica alguma: ela apenas cumpre as noções básicas de um 
bom planejamento de trânsito e segurança viária. Carros andam devagar perto de pessoas, pedestres são 
protegidos por barreiras físicas, motoristas são fiscalizados para andar na linha.

Fonte: Adaptado do Guia Zero Acidentes Para Transportadores 
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7 - PANORAMA NACIONAL
7.1 – MORTES NO TRÂNSITO

Ao longo dos anos, observa-se que as ações implementadas no Brasil ainda não foram suficientes para 
promover reduções acentuadas nas quantidades de mortes no Trânsito. Os índices de 20 mortes a cada 
100 mil habitantes vem se mantendo ao longo dos últimos 20 anos, corroborando para quase 40 mil mor-
tes todos os anos.

Considerando uma variação média de 8,31% nos custos com acidentes de trânsito para o período com-
preendido do ano 2008 até 2014, estimamos valores da ordem de  71 bilhões de reais para 2018. 
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7.2 - MEIOS (VIAS E ESTRADAS)

Conforme dados da pesquisa CNT de rodovias 2018, a malha rodoviária pavimentada do Brasil é de 25,1 
kms por 1.000 kms². Temos 78,5% não pavimentada, isso corresponde 1.349.939 kms.

Conforme ranking de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, segundo o qual, em uma 
comparação com 140 países, o Brasil encontra-se na 112ª posição no quesito qualidadeda infraestrutura 
rodoviária. Trata-se de uma posição menos competitiva que a depaíses como Chile (24ª), Equador (31ª), 
Argentina (93ª), Uruguai (99ª), Colômbia(102ª) e Peru (108ª), todos situados na América do Sul. No índice 
de competitividadeem questão, o Brasil recebeu a nota3,0.

As maiores densidades de malha rodoviária federal 
pavimentadaestão localizadas nas regiões Sul e Sudes-
te, respectivamente, com 20,9 kms/1.000 kms² e 13,6 
kms/1.000 kms². Confirma-se, assim, a desigual distri-
buição dessa infraestruturaentre as regiões do país, 
haja vista a significativa diferença de oferta de infraes-
truturaviária entre as regiões com maiores e menores 
densidades.
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Há uma maior extensão de rodovias federais 
pavimentadas nas regiões Nordeste e Sudes-
te, onde se situam, respectivamente, 30,7% 
(20.129 kms) e 19,2%(12.598 kms) da exten-
são total dessa malha rodoviária.

7.3 – EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

A frota de veículos cresceu em torno de 8,2% em média nos últimos dez anos, aumentando a exposição 
às ocorrências de acidente. As regiões que mais tiveram crescimento foram norte e nordeste. Com uma 
população estimada em 208,5 milhões de habitantes, temos um veículo para cada 2 habitantes.

Fotos 30 e 31: Crescimento da frota
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8 - PANORAMA ESTADUAL

Fotos 32 e 33: disponíveis na internet
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8.1 – A ECONOMIA CAPIXABA
A economia do Espírito Santo é baseada principalmente nas atividades portuárias, de exportação e impor-
tação (maior do país) e está indo muito bem na indústria de celulose e de rochas ornamentais (mármore 
e granito, maior do mundo), na celulose (fibra, é o maior do país), extraída dos pinheiros de eucalipto, na 
exploração de petróleo (2° maior) e gás natural (maior do país), além da diversificada agricultura, princi-
palmente do plantio do café (segundo maior).

Fotos 34 a 36: As indústrias de celulose e de rochas ornamentais (mármore e granito) e o comércio de veículos 
novos utilizam principalmente o modal rodoviário para escoamento 

8.1.1 – SETOR INDUSTRIAL
Embora relativamente pequeno, o parque industrial do Espírito Santo abriga indústrias químicas, metalúr-
gicas, alimentícias e de papel e celulose.

O subsolo do Estado é rico em minerais, inclusive petróleo. Há consideráveis reservas de calcário, már-
more, manganês, ilmenita, bauxita, zircônio, monazitas e terras raras, embora nem todas em exploração. 
No extrativismo mineral, destaca-se a exploração, na área de Cachoeiro de Itapemirim, de reservas de 
mármores, calcário e dolomita. 

Nos centros urbanos da capital e de Cachoeiro de Itapemirim concentram-se praticamente todas as prin-
cipais unidades da indústria de transformação capixaba. Na grande Vitória localizam-se as indústrias side-
rúrgicas, usina de pelotização de minério de ferro, madeireira, têxtil, de louças, de café solúvel, de choco-
lates e frigorífica. No vale do rio Itapemirim, desenvolvem-se indústrias de cimento, de açúcar e álcool e 
de conservas de frutas
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Embora relativamente pequeno, o parque industrial do Espírito Santo abriga indústrias químicas, metalúr-
gicas, alimentícias e de papel e celulose.

O subsolo do Estado é rico em minerais, inclusive petróleo. Há consideráveis reservas de calcário, már-
more, manganês, ilmenita, bauxita, zircônio, monazitas e terras raras, embora nem todas em exploração. 
No extrativismo mineral, destaca-se a exploração, na área de Cachoeiro de Itapemirim, de reservas de 
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Nos centros urbanos da capital e de Cachoeiro de Itapemirim concentram-se praticamente todas as prin-
cipais unidades da indústria de transformação capixaba. Na grande Vitória localizam-se as indústrias side-
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lates e frigorífica. No vale do rio Itapemirim, desenvolvem-se indústrias de cimento, de açúcar e álcool e 
de conservas de frutas

Fotos 37 a 42: O transporte de matéria prima e o escoamento da produção é feito em grande parte pelas rodovias 
federais e estaduais

8.1.2 - SETOR AGRÍCOLA
O produto agrícola tradicional do Estado é o café, cultura que orientou a ocupação de praticamente todo 
o território capixaba. Após uma fase de decadência no Estado, o café recuperou uma posição de relativo 
destaque nacional, ocupando a segunda colocação na produção de acordo com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), com um volume de produção que varia entre 11,58 e 13,33 milhões de sacas em 
2017. Seguem-se a ele, em ordem de importância, as culturas de milho, banana, mandioca, feijão, arroz 
e cacau.

Fotos 43 a 48: O escoamento da produção agrícola é realizado em rodovias não pavimentadas, vicinais e pavimen-
tadas no Estado

O sistema rodoviário se organiza a partir da BR-101, que corta o Espírito Santo de norte a sul, margeando o 
litoral. O Estado possui 30,1 mil quilômetros de estradas de rodagem, mas apenas 10% são pavimentados.
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8.1.3 - ATIVIDADE TURÍSTICA
A atividade turística do Estado concentra-se no litoral, onde há belas praias, como a de Itaúnas e a de 
Guarapari. O pico da Bandeira, terceiro mais alto do país, é outro destino turístico bastante procurado. Ul-
timamente, tem ganhado destaque um novo tipo de turismo: o gastronômico, em que se aprecia a típica 
culinária capixaba, herdeira de diversas culturas. 

Fotos 49 e 50: Carros de turistas mineiros formam filas na pista da BR-262. A maioria se desloca para as praias

Fonte: https://viagemeturismo.abril.com.br/roteiros/viaje-de-carro-por-18-dias-pelas-estradas-do-espirito-santo/
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8.2 - PRINCIPAIS RODOVIAS
As principais rodovias são a BR-101, com 477 kms no Estado do ES , cortando de forma longitudinal o Estado 
ao norte com a Bahia e ao sul com o Rio de Janeiro; BR-262, com 195,5 kms no Estado do ES, interligando 
transversalmente com Minas Gerais e ao extremo oeste do país; e BR-259, com 106,3 kms no ES,  cortando 
transversalmente o Brasil  e interligando o Estado do Espírito Santo a Minas Gerais. Outras rodovias im-
portantes são a BR-482, que atravessa Alegre e Jerônimo Monteiro e entronca com a BR-101 no distrito de 
Safra; a BR-342, que liga Ecoporanga a Nova Venécia, no norte do Estado; e a BR-381, que liga o município 
de São Mateus ao município de São Paulo, passando por Nova Venécia e Barra de São Francisco.

Fotos 51 a 55: Principais Rodovias
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8.3 - DADOS GERAIS

Segundo último levantamento de informações  promovido pelo DETRAN ES, a quantidade de acidentes de 
trânsito reduziu em todos os tipos de via/rodovia. Entretanto , observa-se que a severidade dos acidentes 
tem aumentado bastante, resultando no aumento no número de mortes nas vias municpais, rodovias 
estaduais e federais.
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A severidade dos acidentes aumentaram em 40%, quando comparamos a quantidade geral dos aciden-
tes com a quantidade de óbitos para os anos 2017 e 2016.  No ano 2017 a cada 1000 acidentes existiam 
13,18 óbitos, e no ano 2016 a cada 1.000 acidentes existiam 9,44 óbitos.

No chama atenção o aumento das mortes até 29 anos e por outro lado aquelas pessoas com mais de 60 
anos de idade. Os dados sinalizam uma tendência de vítimas mais jovens com uso uso de motocicletas 
(46% do total) e por outro lado existe o aumento na quantidade de atropelamentos de pedestres , pas-
sando de 46 para 51 óbitos.



52

Considerando dados do Observatório da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do 
Espírito Santo , observamos que não obstante ao aumento dos acidentes nos anos 2010 a 2014, os dados 
atuais estimam que no final do ano 2019 tenhamos quantidades de óbitos bem semelhante aos resul-
tados do ano 2000. Até então as ações de prevenção de acidentes conseguiram evitar um maior cresci-
mento em função do crescimento da frota e pessoas , em especial nas zonas urbanas. Mas, ainda não foi 
suficiente para produzir reduções consistentes na quantidade de óbitos. 

Importante destacar que os acidentes seguem uma lógica de maiores ocorrências em determinadas cida-
des, bairros e avenidades, onde vedem estar concentradas as ações mitigadores e preventivas de segu-
rança de trânsito.

Dados da tabela 7 e gráficos 19 a 26:  Fontes: Fetransportes com dados do Wikipédia, a enciclopédia livre; Data
sus; IBGE; DETRAN ES e SESP ES



53

8.4 – DADOS HISTÓRICOS
8.4.1 - POPULAÇÃO

A taxa de crescimento da população nos últimos 10 anos foi de 1,26% em média por ano. Estimamos que 
em 2028 a população do Estado será de 4.612.684. Um crescimento de  593.512 habitantes no período.

A maior parte da população (48%) está concentradana região metropolitana. Serra é a cidade maior po-
pulação, com 504.118; seguida de Vila Velha, com 486.388; Cariacica com 387.368 e Vitória com 363.140 
habitantes. Somente nessas quatro cidades temos 43% da população do Estado.
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8.4.2 – FROTA

A taxa de crescimento médio da frota no período de 2008 a 2017 foi de 6% ao ano. Em 2008 tínhamos 
0,29 veículos por habitante; em 2017 essa taxa subiu para 0,46; um aumento de 57%.

A região metropolitana possui 46% da frota do Estado.
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91% da frota capixaba é formada por automóveis e motocicletas.

8.4.3 – CARACTERÍSTICAS DAS RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO
Nas pesquisas realizadas pela CNT – Confederação Nacional de Transportes com amostragem no Espírito 
Santo de 1.473 kms em 2007, 1.745 kms em 2017 e 1.731 kms em 2018, as rodovias foram classificadas 
conforme abaixo:
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Enquanto pavimento e sinalização foram avaliados em 58,2% e 67,6%, respectivamente, a geometria ficou 
com 30,4%. Nesse caso fica clara a necessidade de investimentos em engenharia viária.

8.5 - RESULTADOS GERAIS DE ACIDENTES 
Nos últimos 10 anos, a cada três acidentes, um foi com vítima. No total, foram 470.607 acidentes, sendo 
311.580 sem vítima e 159.027 com vítima. Do total de acidentes com vítimas, 5.701 pessoas morreram 
no local da rodovia.

Ao longo dos anos, apesar do Estado ainda estar bem distante das localidades com padrão mundial, ob-
serva-se uma redução na quantidade geral de acidentes, quando somados eventos com e sem vítimas nas 
rodovias federais, estaduais e vias municipais do Estado do Espírito Santo. No ano 2017 foram registrados 
38.012 acidentes, sendo 23.487 sem vítima e 14.525 com vítimas. 

Fotos 62 e 63: Acidentes com vítimas no Estado
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8.5.1 – HISTÓRICO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Na comparação de 2017 em relação a 2008, houve uma redução de acidentes de 7,8%. O que contribuiu 
para isso foram os acidentes sem vítimas, que reduziu em 13,5%. Em contrapartida os acidentes com víti-
ma aumentaram em 3,2%. Isso comprova que a gravidade dos acidentes aumentou. 

8.5.2 – DE 2008 VERSUS 2017
Os acidentes com vítimas aumentaram em 3,2% em 2017 em relação a 2008. Identificamos que as causas 
que mais contribuíram para isso foram: velocidade incompatível, ultrapassagem indevida e não guardar 
distância de segurança.
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8.5.3 – HISTÓRICO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS (FERIDOS E MORTOS NO LOCAL)

Na comparação de 2017 com 2008, os acidentes nas vias municipais aumentaram em 13%, nas rodovias 
estaduais diminuíram 23% e nas federais aumentaram em 7%. No geral o aumento foi de 3,9%.

Comparando 2017 com 2016, os acidentes  com vítimas diminuíram nas vias municipais, rodovias esta-
duais e federais em 7%, 20% e 0,16%. Perfazendo uma redução geral de 8%.

Na comparação de 2017 com 2008 houve redução de 25% de acidentes com vítimas parciais (feridos); 
com vítimas fatais, a redução foi de 11%. 

Comparando 2017 com 2016, a redução de acidentes com vítimas parciais (feridos) foi de 27%, porém 
houve um aumento de 23% nos acidentes com vítimas fatais (mortos no local).
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8.5.4 – TAXA DE ÓBITOS (local + hospitais) POR 100 MIL HABITANTES

O Espírito Santo está em uma posição intermediária no ranking nacional na taxa de óbitos por 100 mil 
habitantes, proporcional à sua população (15ª no ranking nacional). Um dos fatores que contribui é a den-
sidade (habitantes por kms²), nesse quesito a posição do Estado é a 7ª (87,22 habitantes/kms²).

A taxa de óbitos por 100 mil habitantes no Brasil no ano 2015 era de 23,4; 12 Estados têm resultados 
maiores que o nacional. O Espírito Santo ocupa a 13ª posição no ranking.
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Chama a atenção as desigualdades dos resultados. Amazonas tem uma taxa de 10,8 óbitos por 100 mil 
habitantes e o Piauí tem uma taxa de 36,6.

Todos os Estados da região Sudeste reduziram suas taxas de óbitos por 100 mil habitantes de 2016 em 
relação a 2006. A redução do Espírito Santo foi de 21%. Demonstrando que temos um longo percurso a 
percorrer para conseguirmos 50% de redução em 10 anos.

8.5.5 – HISTÓRICO DE ÓBITOS
8.5.5.1 – A CADA 1.000 ACIDENTES COM VÍTIMAS (TAXA DE GRAVIDADE)

Na comparação de 2017 com 2008 a taxa de gravidade (óbitos a cada 1.000 acidentes com vítimas) dimi-
nuiu em 20%, porém de 2017 em relação a 2016 houve um aumento de 25%.
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8.5.6 – VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) - 2008 A 2017
Conforme já registrado, considerando série histórica, a tendência será no aumento dos óbitos em rodo-
vias estaduais e vias municipais, em função do crescimento da frota, em especial moto e pedestres. Não 
obstante ao aumento dos acidentes em rodovias federais, dados mais atualizados do ano 2018 e 2019, 
reportam reduções consideráveis em função da melhor organização de unidade de comando e continui-
dade das ações ao longo dos anos.

A taxa geral de mortos no local por 100 mil habitantes aumentou 22% em 2017 em relação a 2016 e redu-
ziu 19,4% em relação a 2008. Considerando a tendência de desaceleração do crescimento da população 
para os próximos anos, a estimativa é de aumento na taxa para os próximos anos
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8.5.7 - EM VIAS MUNICIPAIS, RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS (2008 – 2017)

 

Comparando 2017 com 2008 em relação a pro-
porção dos óbitos no local em decorrência dos 
acidentes de trânsito houve um aumento  nas ro-
dovias federais: 41,9% contra 35,8%. Nas rodovias 
estaduais houve uma queda de 36,9% em 2008 
para 31,1% em 2017. Nas vias municipais os resul-
tados são muito próximos aos de 2008.

Comparando o ano 2017 com 2016, houve um au-
mento nas vias municipais (de 22,6% para 26,9%); 
redução nas rodovias federais (45,7% para 41,9%). 
Nas rodovias estaduais os resultados são pareci-
dos.

8.5.8 - EM ACIDENTES POR SEXO (2008 - 2017)

Os homens são as maiores vítimas dos acidentes de trânsito, tanto parciais (feridos), quanto fatais (óbitos 
no local)
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8.5.9 – EM ACIDENTES POR TIPO USUÁRIO DA VIA (2008 – 2017)
Os acidentes com vítimas envolvendo motocicletas são a grande preocupação, representando 40% do to-
tal e 30% dos óbitos no local. Segundo dados da SESP ES, a quantidade de mortes totais (local + hospitais) 
dobra em relação a quantidade de mortes no local. O fato deste modelo de transportes ser de alto risco 
em caso de acidentes, potencializa a gravidade das lesões e por consequência o aumento na quantidade 
de óbitos. 

8.5.10 - ÓBITOS EM ACIDENTES POR TIPO USUÁRIO DA VIA (2008 – 2017)

O número de óbitos de passageiros aumentou bastante em 2017 em função de dois acidentes gravíssimos 
na BR101 que resultou em 35 óbitos.

Quando se analisa motociclistas percebemos também um aumento na quantidade de óbitos no local no 
acidente. Além disso, importante que seja destacado que devido a severidade destes acidentes,a cada 
morte existe outros 10 motociclistas que ficam com lesões permanentes, segundo dados da Seguradora 
Líder.
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9 - ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS

Fotos: 64 a 69: Vias municipais e as ocorrências de acidentes de trânsito
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9.1 - ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS POR TIPO

Comparando 2017 com 2008 houve um aumento nos acidentes de trânsito, tanto nos com vítimas (13%) 
quanto nos sem vítimas (4%). O cenário se modifica comparando 2017 com 2016, houve uma redução de 
ambos. Os acidentes com vítima caíram 7% e os sem vítima 11%.
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De 2008 a 2017, 29% dos acidentes ocorridos nas vias municipais foram com vítimas, tendo pequena va-
riação no período.

A maior parte dos acidentes em 2017 aconteceu na região metropolitana (61%). Se considerarmos a po-
pulação de cada região, há uma desproporção de acidentes nas regiões metropolitana e noroeste.

Dos acidentes ocorridos em 2017, 32% foram com vítima. As regiões serrana e sul têm as maiores propor-
ções de acidentes com vítima: 41% e 40%, respectivamente.
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As dez cidades com maior número de acidentes nas vias municipais (80%). Essas mesmas cidades têm 62% 
da frota e 65% da população. O destaque é para Vitória: detém 23% das ocorrências de acidentes, 10% da 
frota e 9% da população.

9.2 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS

Cerca de 1% dos acidentes resultam em morte no local, ou seja, uma morte a cada 100 acidentes no pe-
ríodo de 2013 a 2017.
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De 2013 a 2016 houve um registro de queda no número de acidentes com vítimas fatais (óbitos no local) 
nas vias municipais (-17% em média), voltando a subir em 2017 em 42% em relação a 2016.

Os acidentes de trânsito com vítimas parciais (feridos) sofreram uma queda média de 2% no período.
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Fotos 70 e 71: Acidentes em vias municipais do Espírito Santo

Dos 9.521 acidentes de trânsito com vítimas nas vias municipais, 52% aconteceram na região metropoli-
tana. Seguida da região sul (18%), noroeste (17%), norte (7%) e serrana (6%).
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Fotos 70 e 71: Acidentes em vias municipais do Espírito Santo

Dos 9.521 acidentes de trânsito com vítimas nas vias municipais, 52% aconteceram na região metropoli-
tana. Seguida da região sul (18%), noroeste (17%), norte (7%) e serrana (6%).

A região Serrana se destaca em relação a pro-
porção de acidentes com vítimas fatais (óbitos 
no local) nas vias municipais, com uma popula-
ção de 7% do estado, aconteceram 14% desse 
tipo de acidente. Já os acidentes com vítimas 
parciais (feridos), se destaca a região metropo-
litana, com 52% das ocorrências e uma popula-
ção de 48%.]

Duas cidades se destacam em número de acidentes de trânsito com vítimas em 2017: Vitória e Cachoeiro 
de Itapemirim. Vitória teve 15% das ocorrências do Estado, com uma frota de 10,4% e uma população de 
9%. Cachoeiro de Itapemirim teve 9,4% das ocorrências, com uma frota de 5,9% e uma população de 5,3%. 
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Nos acidentes de trânsito com vítima fatal (óbito no local) o destaque é a cidade de Serra, que teve 14,9% 
das ocorrências, com uma frota de 10,4% e uma população de 12,5%.

Já nos acidentes de trânsito com vítima parcial (feridos), os destaques são as cidades de Vitória e Cachoei-
ro de Itapemirim, levando em consideração a proporção desses acidentes em relação a frota e a população 
das mesmas.

9.3–TAXA DE ACIDENTES COM VÍTIMAS POR 100 MIL HABITANTES
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No período de 2013 a 2017 a taxa de motorização (frota / população) aumentou em média 3%. Acidentes 
com vítimas fatais (óbitos no local) caíram em média 6% e os acidentes com vítimas parciais (feridos) tive-
ram uma queda média de 3%.

Um exemplo interessante do citado anteriormente é da região Serrana. Tem a menor taxa de motorização 
(frota / população), mas a maior taxa de acidentes com vítimas fatais (óbitos no local) por 100 mil habi-
tantes. Outros fatores, tais como condições das vias e dos condutores são mais muito importantes nas 
ocorrências.
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Outro exemplo é da região norte: tem a maior taxa de motorização do Estado, mas é a terceira em relação 
a taxa de acidentes com vítimas parciais (feridos).

Das dez cidades com maior taxa de motorização 
(frota / população), somente Laranja da Terra 
está entre as maiores em taxa de acidentes com 
vítimas fatais (óbitos no local).
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9.4–VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICI-
PAIS POR ESPÉCIE
No período de 2008 a 2017, 81% das ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas nas vias municipais 
foram com automóveis / camioneta e motocicletas. Essa foi a mesma realidade em 2017. Entretanto, con-
siderando aumento não somente das motocicletas como a mobilidade ativa (não motorizada) ,composta 
por pedestres e ciclistas,estimamos que cada vez mais teremos este público mais envolvido no quadro 
das vítimas do trânsito.

Quando analisamos a proporção dos acidentes com vítimas por espécie de veículos envolvidos em relação 
a frota que circula no Estado, notamos que a proporção de acidentes com motocicletas e caminhões e 
ônibus é muito superior, ou seja, são os que carecem de maior atenção
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• 89% dos acidentes com vítimas envolvendo motocicletas acontecem nas regiões metropolitana, noroes-
te e sul. Sendo que somente na região metropolitana aconteceram 45%.

• 66% dos acidentes com vítimas envolvendo ônibus / micro-ônibus aconteceram na região metropolita-
na e com caminhões se destacam as regiões metropolitana (48%), sul (24%) e noroeste (16%).
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As dez cidades acima concentram boa parte dos acidentes. Um trabalho focado nas mesmas proporcio-
nará redução de acidentes.
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9.5–CONDUTORES HABILITADOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS 
NAS VIAS MUNICIPAIS POR TEMPO DE HABILITAÇÃO

No período de 2008 a 2017, 61% dos condutores habilitados envolvidos em acidentes de trânsito com 
vítimas têm mais de 5 anos de habilitação.

Em 2017, 66% dos condutores habilitados envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas têm mais de 
5 anos de habilitação.
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9.6 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS SEGUNDO A FAIXA HORÁRI

No período de 2008 a 2017 63% dos aci-
dentes com vítimas nas vias municipais 
aconteceram durante o dia.

36% aconteceram de 12:00 a 17:59 horas.

O período com maior ocorrência é de 
16:00 a 19:00 horas.
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O cenário de 2017 foi muito parecido com o perío-
do de 2008 a 2017. Houve um pequeno aumento 
nas ocorrências do período de 00:00 a 05:59 horas. 

Em todas as regiões se destaca o período de 16:00 
a 19:00 horas com maior ocorrência.
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As cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim mantiveram as 4 primeiras posições no 
ranking do Estado em todas as faixa horárias.

Foto 74: Acidente em via municipal
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9.7 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS POR NATUREZA

A maioria das ocorrências de 2017 têm como 
natureza colisão / abalroamento. Vale desta-
car o pequeno aumento de tombamento / ca-
potamento em relação a 2008.
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Vale destacar os acidentes com vítimas nas vias municipais que têm como natureza tombamento / capo-
tamento (pela gravidade das lesões geradas). Na região sul  teve maior número de ocorrências (31%). A 
cidade de Cachoeiro de Itapemirimse destacou com 20% das ocorrências no Estado.
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9.8 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS SEGUNDO O DIA DA SEMANA

47,3% das ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas foram nos finais de semana (sexta, sábado e 
domingo) no período de 2008 a 2017. O sábado foi o dia que teve o maior índice (17,5%). Esse cenário é 
o mesmo em 2017, conforme gráfico abaixo.
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9.9 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS SEGUNDO OS MESES DO ANO

9.10– ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS ENVOLVENDO MOTOCICLETAS

No ano de 2017 houve uma queda no envolvimento de motocicletas (de 67% para 47%) nos acidentes de 
trânsito com vítimas nas vias municipais, reforçando que o trabalho desenvolvido surtiu efeito.
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As regiões noroeste e sul se destacaram nas ocorrências envolvendo motocicletas, 67% e 58%, respecti-
vamente.

9.11–MOTOCICLISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS POR 
SEXO

No período de 2013 a 2017 a maioria dos motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas 
nas vias municipais é do sexo masculino (87%).
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Em 2017 os acidentes de trânsito com vítimas nas vias municipais envolvendo motociclistas continuou 
sendo, na sua maioria, com o sexo masculino em todas regiões do Estado.

9.12 - MOTOCICLISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS SE-
GUNDO A FAIXA ETÁRIA
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• 31,19% dos motociclistas envolvidos em acidentes com vítimas nas vias municipais tinham menos de 24 
anos. Os habilitados até 24 anos somam 10%.

• 30,6% dos motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas nas vias municipais com me-
nos de 24 anos de idade em 2017, índice três vezes maior ao de condutores habilitados até essa faixa 
etária.

Fotos 75 e 76: Acidentes em vias municipais com motociclistas
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9.13 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS POR TIPO

Se compararmos 2017 com 2008 houve uma redução de 11% na quantidade de vítimas fatais (óbitos no 
local) de acidentes de trânsito nas vias municipais, porém se a comparação for de 2017 em relação a 2016, 
houve um aumento de 46,7%.

Na comparação de 2017 com 2008 houve um auntontonyoa redução de 21% na quantidade de vítimas 
parciais (feridos) de acidentes de trânsitonas vias municipais. De 2017 em relação a 2016 também houve 
uma redução de 26%.
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A região metropolitana é disparada a campeã de vítimas de acidentes de trânsito nas vias municipais, em 
seguida vem a região sul e em terceiro lugar a região noroeste.
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9.14 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS POR 100 MIL HABITANTES

Se compararmos 2017 com 2008 houve uma redução de 28% na taxa de vítimas de vítimas fatais (óbitos 
no local)  de acidentes de trânsito nas vias municipais, porém se a comparação for de 2017 em relação a 
2016, houve um aumento de 31%.

Na taxa de vítimas parciais (feridos) de acidentes de trânsito nas vias municipais, comparando 2017 com 
2008 houve uma redução de 5% na quantidade. De 2017 em relação a 2016 também houve uma redução 
de 1%

A região serrana é a campeão na taxa de vítimas fatais (óbitos no local) por 100 mil habitantes nas vias 
municipais, com  a taxa de 5; em segundo lugar a região sul (3,4) e em terceiro a região norte (3,3).

A taxa de vítimas parciais (feridos) por 100 mil habitantes nas vias municipais tem a região sul em primeiro 
lugar, com a taxa de 334, em segundo a Metropolitana (297) e terceiro a região Norte (285). 
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A região serrana tem a menor população e frota do Estado, em contrapartida possui a maior taxa de 
vítimas fatais por 100 mil habitantes. É uma região que explora a atividade turística e recebe muitos visi-
tantes, que não conhecem as condições das vias, sua topografia e o clima que gera neblinas e cerração, 
fatores que  requerem uma atenção especial, tanto para visitantes quanto para moradores.
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9.15 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS POR SEXO

No período de 2008 a 2017, 81% das vítimas fatais (óbitos no local) de acidentes de trânsito nas vias mu-
nicipais são do sexo masculino.
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No período de 2008 a 2017, 72% das vítimas parciais (feridos) de acidentes de trânsito nas vias municipais 
são do sexo masculino.

9.16 - VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS 
POR FAIXA ETÁRIA

No período de 2008 a 2017, 30% das vítimas fatais (óbitos no local) tinham menos de 24 anos de idade. 
Em 2017 esse índice caiu para 26%.

                
Os jovens de 18 a 24 anos, são as principais vítimas fatais (óbitos no local) nas vias municipais (21%). Mais 
que o dobro do índice de habilitados da mesma faixa etária (10%).
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9.17 - VÍTIMAS PARCIAIS (FERIDOS) DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS POR 
FAIXA ETÁRIA

A maioria dos jovens (59,4%) vítimas fatais 
(óbitos no local) nas vias municipais aconte-
ceram nas cidades de Serra, Vila Velha, Li-
nhares e Iúna.  
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Os jovens de 18 a 24 anos, são as maiores vítimas parciais (feridos) de acidentes de trânsito  nas vias mu-
nicipais (24%).

 

Levando em consideração os habilitados na faixa etária de 18 a 24 anos (10%), o índice de vítimas parciais 
(feridos) nos acidentes de trânsito nas vias municipais dessa mesma faixa etária é muito elevado (22%). 
Em contrapartida, os de faixa etária de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos, têm um índice de vítimas parciais 
(feridos) bem menor que o índice de habilitados para as respectivas faixas etárias. Isso comprova que a 
experiência no trânsito é muito importante para evitar acidentes.
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Fotos 77 e 78: Acidentes com vítimas nas vias municipais

9.18 - VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS 
POR TIPO DE USUÁRIO DA VIA

Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Vila 
Velha e Serra são as cidades que se 
destacam em todas as faixas etárias.
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No período de 2008 a 2017, os motociclistas lideraram a lista de vítimas fatais (óbitos no local) nas vias 
municipais (38%).

Comparando 2017 com 2016, destacamos o aumento no índice de envolvimento de vítimas fatais (óbitos 
no local) de condutor, passageiro e pedestre; com uma queda no índice de ciclista e motociclista. 
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                                             Foto 79: Acidente em via municipal
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10 – ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS

Fotos 80 a 85: Acidentes em Rodovias Estaduais
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10.1 - ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR TIPO
Comparando 2017 com 2008 houve uma redução nos acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, tanto 
com vítimas (23%) quanto sem vítimas (31%). O cenário se mantem comparando 2017 com 2016, houve 
uma redução de ambos. Os acidentes com vítimas caíram 23% e os sem vítima 26%.Entretanto, como será 
destacado mais a frente, a severidade dos acidentes vem aumentando em todos os tipos de rodovias, o 
que tem resultado em mais mortes no trânsito.

De 2008 a 2017, 49% dos acidentes ocorridos nas vias municipais foram com vítimas, tendo pequena va-
riação no período.
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A região serrana teve o maior índice de acidentes com vítima (65%) e a região metropolitana a menor taxa 
(35%). As demais ficaram com índices muito próximos.Noroeste (58%), sul (56%) e norte (55%).

Em 2017, 50% das ocorrências de acidentes de trânsito foram em 10 cidades, que juntas têm 47% da frota 
e 52% da população. Destaque para as cidades de Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Serra.

As regiões noroeste e sul praticamente 
empataram no índice de acidentes de 
trânsito nas rodovias estaduais, com 
29% e 28,6%, respectivamente, em 
seguida ficou a região metropolitana 
com 27% das ocorrências
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10.2 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS
Comparando 2017 com 2013 houve uma queda de 27,6% no número de acidentes com vítimas fatais 
(óbitos no local) nas rodovias estaduais, porém no ano de 2017 em relação a 2016 houve um aumento de 
12%.

 O ano 2017 em relação a 2013 houve uma queda de 29,41% no número de acidentes com vítimas parciais 
(feridos) nas rodovias estaduais. Já 2017 em relação a 2016 a queda foi de 25%. 
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No período de 2013 a 2017 os acidentes com vítimas fatais (óbitos no local) foram de 4%. Se analisarmos 
somente o ano de 2017, esse índice sobe para 5%, ou seja, diminuíram os acidentes, porém estão mais 
graves. 

A região noroeste foi a campeã de acidentes de trânsito com vítima fatal (óbitos no local) nas rodovias 
estaduais em 2017, com 37% das ocorrências. Em segundo lugar ficou a região sul com 32%. A região ser-
rana ficou com 13,4%. A região metropolitana ficou com 12,6% e a norte com 5%. 

Os acidentes com vítima parcial (feridos) nas rodovias estaduais também tiveram como destaques as re-
giões noroeste e sul, com 32,4% e 30,7% das ocorrências, respectivamente.
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Em 2017, 46% das ocorrências dos acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias estaduais aconteceram 
em 10 cidades. Essas mesmas cidades detêm 48% da frota e 53% da população do Estado. O destaque é 
a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, com 9% das ocorrências.

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim ficou na primeira posição do ranking do Estado, tanto nos acidentes 
de trânsito com vítima fatal (óbitos no local), quanto com vítima parcial (feridos) nas rodovias estaduais 
em 2017. Vila Velha, Serra e Itapemirim também ocuparam posições de destaque.
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10.3 – TAXA DE ACIDENTES COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR 100 MIL HABITAN-
TES

Considerando que tanto a densidade demográfica, quanto a densidade de frota, aqui nomeada de “Taxa 
de Motorização”, sendo a relação da frota pela população, percebe-se que existe um retorno relevante 
desta correlação com a taxa de acidentes com vítimas fatais a partir de 2017. No Estado do Espírito San-
to, a cada 2 pessoas praticamente uma tem veículo. Desta frota, 80% refere-se ao transporte individual 
, por automóvel ou motocicleta, o que acaba impactando ainda mais no aumento da taxa de acidentes, 
pois tornam cada vez mais o trânsito mais intenso, com alta probabilidade de colisões, em especial nos 
grandes centros. 

 

Considerando que a grande malha de rodovias estaduais concentra-se atualmente nas regiões fora do 
eixo metropolitano, que hoje compreende a maior parte das vidas municipais, percebe-se que as taxas de 
acidentes (óbitos a cada 100 mil habitantes) são altas nas regiões Sul, Noroeste e Serrana.

Quanto a taxa de motorização (frota/habitante) percebe-se uniformidade entre 0,41 a 0,60. Entretanto, a 
Região SUL é o local com maior risco de acidente de trânsito. O risco de acidente fatal nas rodovias esta-
duais  é oito vezes maior que na Região Metropolitana.
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Apesar de algumas cidades terem menos habitantes e menores quantidades de acidentes , quando cor-
relacionamos estes dados, percebe-se que cidades como São Domingos do Norte e demais apresentam 
dados de até 34,02 óbitos para uma quantidade de 100 mil habitantes.

10.4 – VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS 
ESTADUAIS POR ESPÉCIE
O veículo de transporte para pessoas mais seguro contonua sendo o ônibus , com 2,2% de envolvimento 
em acidentes de trânsito quando analisada a série histórica de 10 anos. Por outro lado, a motocicleta con-
tinua sendo líder em envolvimento nos acidentes com vítimas, com 42% do total. Um outro fato agravante 
para os acidentes com motocicletas, refere-se a severidade das lesões, que segundo dados da Seguradora 
Líder a cada 01 óbito com acidente com motocicletas existe mais 10 pessoas lesionados de forma perma-
nente, o que infelizmente será uma grande luta para o lesionado e familiares quanto a sua reitegração a 
sociedade.
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A maioria dos acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias estaduais aconteceram com motocicletas 
(41%) e automóvel/ camioneta (36%) no no ano 2017. 

A tabela seguinte traz as três modalidades de rodovias/vias quanto aos tipos de veículos envolvidos com 
respectivos percentuais de participação. Nesta comparação, percebe-se que as características dos veícu-
los envolvidos em Rodovias Estaduais e Vias Municipais são bem semelhantes , sendo predominante para 
motocicleta e automóvel. Considerando que o Estado do Espírito Santo é geograficamente pequeno e 
grande parte das Rodovias Estaduais cortam em grande parte os grandes centros e zonas de maior fluxo, 
como ES 080, ES 060 e ES 010 existe uma natureza com maior correlação dos eventos de acidentes.

 

A região metropolitana concentra a maior parte dos acidentes com ônibus e bicicleta, enquanto a região 
Sul concentra a maior parte dos acidentes com caminhões. Os acidentes com automóveis estão distribuí-
dos em maior parte nas regiões Sul, Noroeste e Metropolitana. Enquanto, os acidentes com motocicletas 
concentram-se em maior parte nas regiões Sul e Noroeste.
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As cidades com maior destaque são: Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, São Mateus e Nova Vené-
cia, que estão nas primeiras posições tanto em acidentes de trânsito com vítimas envolvendo automóvel / 
camioneta quanto em motocicleta. Em Vila Velha a maior quantidade de acidentes ocorrem na ES - 060 e 
ES – 471 (Darly Santos; em Cachoeiro de Itapemirim, refere-se a ES – 482 e na  Serra refere-se a ES – 010.

10.5 – CONDUTORES HABILITADOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS 
NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR TEMPO DE HABILITAÇÃO

No período de 2008 a 2017, 38% dos condutores envolvidos tinham menos de 5 anos de habilitação. No 
ano de 2017 caiu para 32%.Em 2017, 44% tinham mais de 11 anos de habilitação, enquanto de 2008 a 
2017 foi 44%. 

Entende-se como o período de melhor maturidade do condutor esteja de 11 a 15 anos de habilitação , 
e as fases de maior risco de acidentes compreendida em dois extremos. Na fase inicial , até 5 anos , onde 
a experiência em Rodovia ainda é pequena e na Fase de maior tempo de habilitação, onde fatores como 
excesso de alta confiança podem influenciar diretamente.
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No Norte do Estado , o fator inexperiência (condutor com até 5 anos de habilitação) foi a região com 
maior representatividade na quantidade de acidentes das respectivas localidades, com 38% do total. Ain-
da nesta região, o fator experiência (condutor com 16 anos ou mais de habilitação) também teve o maior 
destaque entre as demais regiões capixabas, com 33% do total.

10.6 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS SEGUNDO A FAIXA 
HORÁRIA

Os acidentes ao longo do dia seguem a curva padrão com forte correlação com o fluxo de veículos, que 
atinge seu “pico máximo”na faixa de 18:00 às 18:59hrs.
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Comparando realidade mais recente com  realidade há mais de 10 anos atrás (Ano 2008), entende-se que 
pouca coisa mudou no perfil dos acidentes, ou seja, continua seguindo a mesma lógica de fluxo de veícu-
los e rotina normal das pessoas.

Reduzindo a faixa de horários para períodos maiores de 6horas, os dados continuam praticamente iguais, 
ficando o período da tarde (12hrs às 00hrs) com 66% dos acidentes.
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No gráfico compartivo da faixa de horários para as respectivas regiões do Estado do Espírito Santo, a Re-
gião Norte é onde os acidentes apresentam-se com maior concentração, em especial na faixa de 18:00hrs 
às 18:59hrs.Por outro lado, considerando que o fluxo de pessoas e veículos na região metropolitana dar-
-se-á com maior continuidade ao longo de todo o dia , a quantidade de acidentes segue continuamente 
em especial de 06 hrs até às 20hrs.
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10.7 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR NATUREZA

Em 2017, como também no período de 10 anos (2008 a 2017), 71% das ocorrências de acidente de trân-
sito com vítimas tiveram por natureza a colisão / abalroamento e tombamento / capotamento 
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10.8 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS SEGUNDO O DIA DA 
SEMANA
Comparando o ano 2017, bem como o acumulado de 10 anos (2008 a 2017), o perfil semanal dos aciden-
tes segue a estrutura padrão das demias rodovias e também nos demais Estados da Federação. Os aciden-
tes apresentam maior concentração nos finais de semana (Sexta, Sábado e Domingo).
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Comparando a Rodovia Estadual com a Rodovia Federal e Vias Municipais, observamos que no Sábado 
existe uma maior concentração dos Acidentes, com 21%, contra respectivamente 18% e 17%.

Nos finais de semana , existem 54% do total de acidentes com vítimas.

10.9 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS SEGUNDO OS ME-
SES DO ANO

Considerando os meses do ano os valores estão bem distribuídos conforme a média por mês de acidentes 
em Rodovias Estaduais. Os meses que apresentam ligeirao aumentam são em Janeiro, Março, Maio, Junho 
e Julho.
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10.10 – ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS ENVOLVENDO 
MOTOCICLETAS

No ano 2017 foram 1.484 acidentes com vítimas em Rodovias Estaduais , representando 59% do total 
dos veículos envolvidos.Ao longos das últimas décadas com a alternativa da motocicleta como veículo 
barato e de maior facilidade de deslocamento, o crescimento passou a se elevar de forma exponencial, o 
que provavelmente será um “gargalo” cada vez maior quando avaliamos os diversos fatores da cadeia de 
transportes, como fatores econômicos e sociais. Segundo dados da Seguradora Líder os acidentes como 
moto representam 74% do total de todoas as indenizações. Os hospitais do Estado e de todo o Brasil tem 
a maior parte de seus leitos ocupados por vítimas dos acidentes com moto.
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10.11 – MOTOCICLISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR SEXO

No período de 2013 a 2017, 87% dos motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito com vítima nas 
rodovias estaduais era do sexo masculino. Em 2017, esse índice caiu para 79%., contra 89% no ano 2013. 
Apesar da alta representatividade masculina, as mulheres tendem a se envolver cada vez mais nos aci-
dentes, considerando que atualmente observam-se muitas mulheres conduzindo motocicletas no trânsito 
capixaba. 

10.12 – MOTOCICLISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS 
SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA

A faixa etária dos acidentes com motociclistas continua impactando na idade mais produtiva, de 18 a 24 
anos, com 27% na série histórica e 26% no ano 2017. Apesar dos dados apresentarem pouco alteração 
ao longo dos anos, observa-se leve tendência dos acidentes passarem a impactar as pessoas das diversas 
faixas etárias, inclusive acima de 50 anos.

Em cinco anos (2013 a 2017) para a faixa de 18 a 29 anos foram 44% de vítimas resultando em 4.830 mo-
tociclistas.
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10.13 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR TIPO

Em 2017 houve quebra da tendência de queda dos óbitos em acidentes de trânsito. Apesar do resultado 
ser 24,3% menor que o ano 2008, ele representa um ponto atenção e possível tendência de elevação, 
em especial, considerando a crescente urbanização as margens das rodovias estaduais, necessidades de 
melhorias na infraestrutura e falta de ações efetivas de fiscalização em pontos estratégicos ao longo de 
todo o ano.

Os dois gráficos seguintes , reafirmam uma tendência de maior severidade dos acidentes. Enquanto os 
acidentes com vítimas parciais mantem a tendência de queda a quantidade de vítimas fatais aumentou. 
Este cenário se apresentou como uma tendência em todas as rodovias e vias municipais. 
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10.14 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR 100 MIL HABI-
TANTES
Assim como foi realizada a análise histórica da quantidade de vítimas fatais e feridos em acidentes de 
trânsito nas Rodovias Estaduais, quando correlacionamos com a quantidade de habitantes as conclusões 
continuam as mesmas. A tendência é de aumento na quantidade de vítimas fatais , mas redução na quan-
tidade de acidentes, indicando assim o aumento na severidade das ocorrências.

                            Foto 87: Acidente em rodovia estadual
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10.15 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR SEXO

Em 10 anos (2008 a 2017) foram 1.879 vítimas fatais em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais do 
Estado do Espírito Santo e 47.176 feridos. O sexo masculino mantém predominância ao longo dos anos, 
com 83% dos óbitos e 75% dos feridos. A diferença de participação nos óbitos e feridos, em parte pode 
ser entendida pelo conceito de que normalmente os homens se expõem mais ao risco, o que acaba agra-
vando a severidade dos acidentes com eles. Destaca-se também que no ano 2017 o percentual de dados 
“não informados” aumentou bastante, o que pode gerar uma falsa análise de queda na participação do 
sexo masculino no montante dos acidentes.
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10.16 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR FAIXA ETÁRIA
Na tabela seguinte observa-se que para a série histórica  a faixa etária 30 a 39 anos é a mais represen-
tativa (20,40%). Entretanto no ano 2017, observa-se uma queda nesta faixa para 17,31%, com aumento 
respectivos para as faixas de 18 a 29 anos, o que representam perdas de vidas mais jovens. Por outro lafo, 
observa-se também aumento nos óbitos com 60 anos ou mais. Com o aumento na expectativa de vida , 
os idosos passarão à estar cada vez mais presentes no cenário do trânsito, que seja com veículos ou por 
locomoção não motorizada.

 

Para os acidentes parciais, ou seja, com feridos , a análise demonstra uma tendência de aumento na faixa 
de 30 a 39 anos e redução na faixa de 18 a 24 anos. Mais uma vez, a pouca idade reforça o envolvimento 
em acidentes de maior severidade.
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Para as pessoas com 60 anos ou mais, segue a tendência de maior envolvimento em acidentes fatais e 
com vítimas parciais.
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10.17 - VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTA-
DUAIS POR TIPO DE USUÁRIO DA VIA
O tipo de usuário motociclista continua sendo a maior parte das vítimas em acidentes fatais ao longo dos 
anos com 39% do total. Observa-se ainda um aumento na quantidade de óbitos com condutores e passa-
geiros. 
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11 – ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS

 

          Foto 93 a 95: Acidentes em Rodovias Federais
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11.1 – VISÃO GERAL DOS ACIDENTES 

Para a análise dos dados em Rodovias Federais, será possível uma maior abrangência de informações, 
com cenários do ano 2018 e até mesmo 2019, considerando os grandes investimentos em tecnologia da 
informação realizados pela Polícia Rodoviária Federal na geração de estatísticas dos acidentes. Segundo 
informações da ONU, os grandes países de referência buscaram, em primeiro lugar, organizar e inovar 
na produção de dados estatísticos para melhor tomada de decisão. A PRF hoje é um grande case de su-
cesso no modelo de informações de acidentes, com estatísticas quase que em tempo real. Esse modelo 
dinâmico permite uma atuação muito mais inteligente nos locais de grande risco, proporcionando maior 
efetividade e melhores resultados.

No gráfico seguinte, fica evidente a tendência de redução de mortes no trânsito. Considerando o ano 
2011, quando deu início a Década de Redução de Acidentes da ONU, ocorreram 297 óbitos no local do 
acidente e no fechamento de 2018 foram 133 óbitos, uma redução de 55%, ou seja, cumprindo com dois 
anos de antecedência a meta de 50% de redução de óbitos que se encerra em 2020. Além disso, consi-
derando os dados do primeiro semestre de 2019, estatisticamente, estima-se 122 mortes no trânsito no 
fechamento deste ano. 

Vale destacar a severidade dos acidentes em Rodovias Federais, considerando em especial o fator veloci-
dade e maior probabilidade de colisões frontais. A severidade dos acidentes em Rodovias Federais são 10 
vezes maior do que os acidentes em vias municipais.

Abaixo uma tabela que representa os fatores aqui destacados, considerando a base 2017. A cada 1.000 
acidentes em Rodovias Federais existem 44 acidentes com vítimas fatais.   
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O gráfico seguinte apresenta os dados do ano 2018, com um total de 2.641 acidentes gerais, sendo 83% 
do total com vítimas feridas e 4,4% com vítimas fatais. Nível de severidade de 2018 se manteve igual ao 
de 2017, com 44 acidentes fatais a cada 1.000 acidentes gerais.

 

11.2 – POSIÇÃO ESPÍRITO SANTO VERSUS DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO

Segundo dados da CNT (https://www.cnt.org.br/painel-acidente) , o Estado do Espírito Santo é o quarto 
com a maior quantidade de acidentes a cada 100 quilômetros de rodovia, com 230,8 acidentes/100kms 
no ano 2018. A quase totalidade destes acidentes em território capixaba encontram-se nas BR´s 101, 262 
e 259. Um dos fatores atribuídos refere-se ao crescimento da urbanização às margens dessas rodovias, 
a exemplo dos municípios da Serra (BR-101) e de Cariacica (BR-262). Além disso, muitos municípios ca-
racterizados como sendo do interior, já iniciaram um processo semelhante de urbanização, só que ainda 
em menor quantidade. Entretanto, os municípios de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, 
destacam-se pela relevante representatividade em termos de acidentes de trânsito.

No gráfico seguinte (2ª figura), o Espírito Santo aparece em 2018 como o 26º com maior quantidade de 
mortes a cada 100 acidentes de trânsito. Este resultado significa que quando comparamos com os demais 
Estados, a severidade dos acidentes é bem menor. Por sua vez, reiteramos que os acidentes em rodovias 
federais no Espírito Santo têm alta severidade quando comparados com os acidentes em vias municipais.
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11.3 – MAPAS DOS ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS (Instituto Jones dos Santos Neves)

Nosso agradecimento especial ao Instituto Jones dos Santos Neves pela excelente contribuição, conside-
rando toda sua expertise em elaboração de mapas de calor e demais temas com análise de dados que 
possam demonstrar de forma didática os locais de maior acidentalidade.

Para o desenvolvimento dos mapas de calor definiu-se como referência espacial a quilometragem infor-
mada nas ocorrências. Assim, as rodovias federais foram segmentadas em trechos de quinhentos metros 
de extensão e os acidentes foram georreferenciados junto ao ponto central de cada trecho.

Os dados foram analisados considerando o total de ocorrências e a classificação de vítimas (com vítimas 
feridas, com vítimas fatais e sem vítimas) no período de 10 anos compreendido entre 2008 a 2018 e so-
mente para o ano de 2018, a fim de estabelecer tendências.

O primeiro mapa a ser apresentado refere-se ao acumulado dos últimos 10 anos de todos os acidentes 
ocorridos em Rodovias Federais que cortam o Espírito Santo, sendo aqueles sem vítimas, com vítimas fe-
ridas e com vítimas fatais. No mapa, podemos identificar que proporcionalmente existem quatro grandes 
zonas de calor nas regiões de Cariacica, Serra, Linhares e São Mateus.

O segundo mapa demonstra os dados dos acidentes com vítimas feridas no acumulado dos últimos 10 
anos. Considerando que aproximadamente 80% dos acidentes totais são com vítimas feridas, a represen-
tação deste mapa é muito semelhante a dos acidentes gerais do primeiro mapa. Neste segundo mapa, 
fica mantida as quatro zonas de maior concentração de acidentes com vítimas feridas. São elas: Cariacica, 
Serra, Linhares e São Mateus. 

Diferentemente dos demais mapas, o terceiro mapa traz informações exclusivas dos acidentes com víti-
mas fatais nos últimos 10 anos. Nota-se, neste caso, diversas zonas de calor, demonstrando que a severi-
dade dos acidentes está em diversos trechos das Rodovias Federais do Espírito Santo, só que com maior 
concentração na BR-101Norte (Serra até João Neiva, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra), BR-101 
Sul (Viana, Guarapari, Anchieta e Mimoso), BR-262 (Cariacica e Ibatiba) e BR-259 (João Neiva, Colatina e 
Baixo Guandú).
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 Para o ano 2018, o Instituto Jones dos Santos Neves produziu três mapas, sendo: acidentes sem vítimas, 
com vítimas feridas e com vítimas fatais.

Para os acidentes sem vítimas, as informações seguem perfil semelhante ao acumulado dos últimos 10 
anos, onde a dispersão dos dados esteve presente nos diversos municípios capixabas, com exceção da BR-
262, que possui maior acidentalidade até as proximidades de Domingos Martins. O fato pode ter relação 
com as diversas obras que estão ocorrendo nesta rodovia.
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 Para os acidentes de trânsito com vítimas feridas em 2018, o cenário passa a ser de maior concentração 
nos quatro trechos já destacados anteriormente: Serra, Viana, Linhares e São Mateus.
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 Para os acidentes de trânsito com vítimas fatais em 2018, o cenário segue o perfil acumulado com dados 
mais dispersos ao longo das rodovias. Entretanto, observa-se que os acidentes estão ainda mais disper-
sos. Na BR-101 Norte, o município de Pedro Canário, juntamente com Conceição da Barra, aparecem 
como trechos de risco nas proximidades da divisa com a Bahia. Mas, ao longo da BR-101, existem diversos 
trechos de maior risco. Na BR-259, nas proximidades da divisa com Minas Gerais, os pontos críticos estão 
na região de Baixo Guandu, Colatina e João Neiva. Na BR-262 , os pontos críticos são Ibatiba, Venda Nova 
do Imigrante, Marechal Floriano, Domingos Martins, Viana e Cariacica. Na BR-482, aparece a região de 
Cachoeiro de Itapemirim.
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11.4 - ACIDENTES DE TRÂNSITO POR TIPO DE RODOVIA FEDERAL 
DESCRIÇÃO DAS RODOVIAS

Antes de iniciarmos o demonstrativo estatístico de acidentes por tipo de Rodovias Federais, apresentamos 
uma breve explicação sobre cada uma delas.

As principais rodovias federais que cortam o Estado do Espírito Santo, em termos de representatividade 
de acidentes, são BR-101, BR-262, BR-259, BR-393, BR-447, BR-482 e BR-484.

Figura x: Mapa ilustrando as principais rodovias do Estado
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BR 101

A BR-101 é uma rodovia federal, longitudinal do Brasil. Seu ponto inicial está localizado na cidade de Tou-
ros (Rio Grande do Norte) e o final na cidade de São José do Norte (Rio Grande do Sul). Em alguns trechos 
recebe nomes específicos, como Rodovia Rio-Santos e Rodovia Rio-Vitória.

O trecho da BR-101 ES, de 475,9 kms, é administrado pela concessionária ECO101 desde 2013.

A BR-101, com Km 0 no Norte ES (Divisa BA) e pequeno trecho na saída da Região Metropolitana de Vitó-
ria.

•Pedro Canário

•São Mateus

 •Acesso a Guriri, distante 13 kms

 •Acesso a Conceição da Barra, distante 21 kms

 •Acesso a Boa Esperança, distante 51 kms

•Linhares

•João Neiva

 •Acesso a Colatina, distante 50 kms

•Ibiraçu

 •Acesso a Aracruz, distante 11 kms

•Fundão

•Região Metropolitana de Vitória

 •Acesso a Vitória;

 •Acesso a Serra;

 •Acesso a Vila Velha;

 •Acesso a Viana;

 •Acesso a Cariacica (o trecho entre os municípios da Serra e de Cariacica) é conhecido como Ro-
dovia do Contorno, considerada uma das mais perigosas do Espírito Santo e até mesmo do Brasil. Atual-
mente, o trecho está duplicado, mas há risco de assaltos, pois o trajeto corta vários bairros violentos da 
Grande Vitória.  Os motoristas que viajam à noite são recomendados a mudarem o percurso e passarem 
pelo Centro de Vitória, na capital capixaba.

 •Acesso a Guarapari
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•Iconha

•Rio Novo do Sul

 •Acesso a Itapemirim (Sede do município e praias de Itapemirim e Marataízes)

•Itapemirim (Safra: acesso aos municípios de Cachoeiro do Itapemirim, Itapemirim e Marataízes)

•Presidente Kennedy

•Atílio Vivácqua

•Mimoso do Sul.

BR 262

A BR-262 é uma rodovia transversal brasileira que interliga os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São 
Paulo e Mato Grosso do Sul.

Começa em Vitória, e corta o Espírito Santo em 195,5 kms passando por algumas cidades importantes 
como Manhuaçu, Belo Horizonte, Araxá, Uberaba, Três Lagoas e Campo Grande, terminando junto à fron-
teira com a Bolívia, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

O trecho paulista ainda não é reconhecido, apesar de aparentemente o traçado ser coincidente com o da 
SP-310, no trecho entre Nhandeara e Ilha Solteira.

Entre Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e João Monlevade, a BR-262 e a BR-381, se únem 
formando uma única rodovia.

O trecho de Betim a Nova Serrana já está duplicado. São 84 kms de rodovia duplicada.
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BR 259

A BR-259 é uma rodovia federal transversal do Brasil que interliga o Estado do Espírito Santo a Minas 
Gerais.

Percorre 106,3 kms no Espírito Santo, começando na BR-101, na altura do município de João Neiva, e 
605,4 kms no Estado de Minas Gerais. A rodovia passa por municípios como Colatina, João Neiva, Baixo 
Guandu e Governador Valadares (MG), importantes centros regionais. Termina na BR-040, no município 
de Felixlândia (MG), totalizando 711,7 kms.

BR 393

A BR-393, a antiga Rio-Bahia, é uma Rodovia Federal diagonal do Brasil, com cerca de 400kms. Seu ponto 
inicial fica na cidade fluminense de Barra Mansa, e o final, em Muqui (ES). A rodovia faz parte do trajeto 
que liga São Paulo (SP) a Vitória (ES).

O trecho capixaba vai do município de Bom Jesus do Norte até Cachoeiro do Itapemirim, onde encontra 
outras rodovias federais que seguem em direção ao nordeste brasileiro.

Serve, dentre outras, às seguintes cidades capixabas: Apiacá (ES); Mimoso do Sul (ES); Muqui (ES); Ca-
choeiro do Itapemirim (ES).

BR 447

A BR-447, também nomeada como Avenida Capuaba, é uma rodovia federal brasileira que Porto de 
Capuaba a Darly Santos, em Vila Velha, com pequena extensão de aproximadamente 4 kms.
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ESTATÍSTICAS DAS RODOVIAS

Na BR-101, ocorreram 72% do total de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito no ano 2018 e 75% do 
total de mortos. A BR-101 por ser a rodovia isoladamente de maior fluxo de veículos , apresenta natural-
mente a maior quantidade de acidentes gerais e fatais. Não obstante às diversas entregas que ainda deve-
rão ser implementadas pela Concessionária ECO101 até o final do contrato, o fato de ter sido privatizada 
a partir de 2013 vem contribuindo positivamente na redução dos acidentes em 50%.

 Comparando o ano 2018 com 2017, observa-se redução de 655 pessoas envolvidas  em acidentes de trân-
sito, equivalente a 10,13 %. As grandes reduções de pessoas envolvidas em acidentes foram na BR-101 
(- 505) e BR-262 (- 134). Na BR-259 houve aumento de 30 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito.

Apesar da quantidade de vítimas fatais ter reduzido no ano 2018 em 33% (68 vidas salvas), a quantidade 
de feridos graves aumentou, em especial na BR-262, passando de 224 para 253 pessoas.
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Com exceção da BR 262, as demais rodovias federais que cortam o ES, apresentam tendência em manter 
e até mesmo reduzir a quantidade de mortes no ano.

Com relação à BR-262, a tabela seguinte apresenta informações referentes ao período de janeiro a maio 
de 2019, com 18 vítimas fatais em acidentes de trânsito, o que representa quase o total de 22 acidentes 
ocorridos no ano 2018 nesta rodovia federal. Considerando os dados destes primeiros cinco meses de 
2019, estima-se que a BR-262 encerre o ano 2019 com um total de 35 vítimas fatais.

 

Como desdobramento da BR-101, apresentamos dados gerados pela ECO 101 durante reunião do MOVI-
TRAN, no qual fica evidente a redução de acidentes ao longo dos últimos anos quando comparamos o 1º 
Semestre dos anos 2013 até 2019. Comparando 2018 com 2013, houve redução de 38% na quantidade de 
acidentes gerais, mas com aumento considerável em 2019. Quanto às vítimas fatais, observa-se redução 
de 54% na quantidade de óbitos quando comparamos 2019 com 2013. Em resumo, nota-se a redução de 
óbitos, mas a quantidade de acidentes gerais tem aumentado neste ano.
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11.5 - ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS POR TIPOLOGIA

As causas presumíveis dos acidentes de trânsito por tipologia determinada pela PRF em composição dos 
boletins de ocorrências registra a falta de atenção, velocidade incompatível e ultrapassagem como as três 
mais relevantes, representando 68% do seu total.

A falta de atenção tende a aumentar ao longo dos anos em função do novo modelo do condutor: mais 
desatento, sonolento e distraído.
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A próxima tabela apresenta em detalhes a série histórica das causas presumíveis. Destacamos mais uma 
vez a questão da falta de atenção, que além de ser a campeã, está  também correlacionada indiretamente 
com condutor dormindo ao volante, ingestão de álcool e distância de seguimento. 

 

          Fonte: Elaboração FETRANSPORTES com dados da PRF

          Foto 96: Acidente em rodovia federal
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11.6 - ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS POR TIPO
Um dos motivos da redução drástica dos acidentes sem vítima a partir do ano 2015  foi a implantação da 
DAT.

A Declaração de Acidente de Trânsito – DAT é um documento oficial emitido pela PRF, cuja elaboração é 
feita, via internet, pelos próprios usuários (com mais de dezoito anos, ou civilmente emancipado, e que 
possua endereço de e-mail) envolvidos direta ou indiretamente na ocorrência de acidentes de trânsito de 
relevância secundária (ocorrência que não justifique o interesse da PRF em mobilizar servidores públicos 
para sua apuração e registro), que tenham ocorrido em rodovia federal no prazo de até 180 dias da data 
do acidente.

Quanto aos acidentes com vítimas, observa-se no gráfico anterior redução de 7,4% quando comparamos 
o ano 2018 com o ano 2017 e redução de 10,14% quando comparamos 2018 com 2016. No geral, existe 
uma tendência de queda nos acidentes sem vítimas, com vítimas e até mesmo fatais nas rodovias fede-
rais em função das ações estratégicas, continuas e consistentes da Polícia Rodoviária Federal, apesar dos 
diversos obstáculos controláveis e não controláveis existentes no cenário do trânsito.
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As regiões metropolitana e sul se destacam em acidentes de trânsito nas rodovias federais. A região me-
tropolitana com 39% das ocorrências e a região sul com 12%. Há um equilíbrio nas ocorrências das demais 
regiões.

Analisando somente os acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais, a região metropolitana 
está disparada na frente, com 41% das ocorrências. As regiões norte e noroeste têm resultados parecidos 
e serrana e sul também têm resultados próximos.
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11.7 – TAXA DE ACIDENTES COM VÍTIMAS POR 100 MIL HABITANTES

A taxa de motorização cresceu em 11% em 2017 em relação a 2013 e a taxa de acidentes com vítimas 
fatais (óbitos no local) por 100 mil habitantes reduziu em 47% nas rodovias federais.

A taxa de motorização cresceu em 11% em 2017 em relação a 2013 e a taxa de acidentes com vítimas 
parciais (feridos) por 100 mil habitantes diminuiu em 12% nas rodovias federais. 

De forma contrária à tendência de crescimento da taxa de acidentes correlacionada com a taxa de moto-
rização, a PRF, com demais entidades inerentes ao transporte rodoviário pelas rodovias federais, conse-
guiram imprimir ações efetivas, em especial a partir de 2015, que resultaram na redução considerável na 
quantidade dos acidentes.
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A região norte é a única que tem resultados diretamente proporcionais: maior taxa de motorização (frota / 
população) e maior taxa de acidentes com vítimas fatais (óbitos no local) por 100 mil habitantes. Diferente 
da região serrana: tem a menor taxa de motorização do Estado e a segunda maior taxa de acidentes com 
vítimas fatais (óbitos no local) por 100 mil habitantes. 

Os resultados comprovam também a importância de analisarmos vários outros fatores, tais como: con-
dições da via (geometria, sinalização, pavimento), perfil dos usuários e frota dessas vias, condições do 
tempo, período do dia, densidade (habitantes/ kms²), investimentos em educação de trânsito, sistemas 
de monitoramento, engenharia de trânsito, fiscalização no trânsito, mobilidade urbana (origem / destino 
dos deslocamentos), dentre outros, para identificação das causas fundamentais dos acidentes. 

Quanto aos municípios, as cidades de Mimoso do Sul, João Neiva, Iconha, Fundão, Domingos Martins e 
Rio Novo do Sul são destaques em maiores taxas de óbitos e feridos em acidentes de trânsito.
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11.8 – VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS 
FEDERAIS POR ESPÉCIE

No período de 2008 a 2017, 84% dos acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais foram com 
automóvel / camioneta, motocicleta e caminhão.
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Vale ressaltar o aumento em 2017 na proporção dos acidentes com vítimas nas rodovias federais em 
relação ao período de 2008 a 2017 com as seguintes espécies de veículos: caminhonete (7% e era 4,8%), 
reboque/semi-reboque (5,69% e era 2,1%) e motocicleta (29% e era 27,8%).

Destacamos que no ano 2017, 55% das ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias 
federais com caminhão são nas regiões metropolitana (38%) e norte (17%). 

Envolvendo ônibus/micro-ônibus, 74% aconteceram nas regiões metropolitana e norte.

Com reboque / semi-reboque, 78% nas regiões metropolitana (41%), norte (20%) e noroeste (17%). 
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As cidades de Serra, Cariacica e Linhares 
aparecem nas três primeiras posições do 
ranking de todas as espécies de veículos 
envolvidos em acidentes.

Obs.: Usamos como critério de desempate 
a maior população da respectiva cidade en-
volvida.
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11.9 – CONDUTORES HABILITADOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS 
NAS RODOVIAS FEDERAIS POR TEMPO DE HABILITAÇÃO

No período de 2008 a 2017, os condutores habilitados envolvidos em acidentes com vítimas nas rodovias 
federais com tempo de habilitação de até 5 anos eram 34%. Em 2017 esse percentual subiu para 38%. 

Em 2017 houve redução em relação ao período de 2008 a 2017 da proporção de ocorrências daqueles 
que estão na faixa de 0 a 1 ano de tempo de habilitação (5% e era 12%). No entando, aumentou na faixa 
de 2 a 5 anos (33% e era 22%). Inclusive, nessa faixa, foi o maior percentual de ocorrências em 2017. Os 
condutores com 11 anos ou mais de tempo de habilitação representaram 43% dos envolvidos, demons-
trando que existe uma tendência de aumento para os dois extremos, os com pouco experiência e aqueles 
com muita experiência, considerando o tempo de habilitação.

 

                                Foto 97: Acidente em rodovia federal
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11.10 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS FEDERAIS SEGUNDO A FAIXA 
HORÁRIA
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Em 2017, 62% dos acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais aconteceram durante o dia. 
A faixa horária com maior percentual de ocorrências foi 12:00 a 17h59 (34%). Para o período de 10 anos 
(2008 – 2017), o cenário é muito parecido ao ano 2017 quanto as faixas de horários com maiores quanti-
dades de acidentes.

Os municípios da Serra, Linhares e Cariacica apresentam as maiores quantidades de acidentes de trânsito 
com vítima em todas as faixas de horário aqui representadas (00:00 às 05:59 | 06:00 às 11:59 | 12:00 às 
17:59 | 18:00 às 23:59).
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                                    Foto 98: Acidente em rodovia federal

11.11 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS FEDERAIS POR NATUREZA
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Os acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais no ano 2017 tiveram como principais naturezas 
colisão / abalroamento (58%) e tombamento / capotamento (20%). Com relação a série histórica anual 
existe uma recorrência das mesmas causas.
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                                   Foto 99: Acidente em rodovia federal

11.12 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS FEDERAIS SEGUNDO O DIA DA 
SEMANA

No período de 2008 a 2017, 49% dos acidentes com vítimas nas rodovias federais aconteceram nos finais 
de semana (sexta-feira, sábado e domingo).
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Em 2017, 50% das ocorrências de acidente de trânsito com vítimas foram no final de semana (sexta-feira, 
sábado e domingo).

Quando analisamos uma série de 10 anos, percebe-se uma regularidade, por mês, na quantidade de ocor-
rências de acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais.



159

11.13 - ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) NAS RODOVIAS 
FEDERAIS POR CONDIÇÃO DO TEMPO

Considerando análises anteriores quanto aos horários de maior quantidade de acidentes, sendo durante 
o dia e não durante a noite, e considerando a maior trafegabilidade nestes horários, de forma soberana 
no período (2008 a 2017), 61% dos acidentes de trânsito com vítimas aconteceram com céu claro e sol. 
Esse fato se repetiu no ano 2017 com 60% dos acidentes com vítimas.

Comparando o anos de 2017 com 2016, os cenários não se alteram: céu claro e sol predominam nas ocor-
rências de acidentes de trânsito.
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11.14 – ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS FEDERAIS ENVOLVENDO MO-
TOCICLETAS
No período de 2013 a 2017, 49,5% dos veículos envolvidos em acidentes de trânsito nas rodovias federais 
eram motocicletas.

As regiões em que mais acontecem acidentes com motocicletas são: metropolitana (56,5%) e noroeste 
(56,2%)
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11.15 – MOTOCICLISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS 
POR SEXO

A maioria (91%) dos motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais 
em 2017 era do sexo masculino. É uma realidade em todas as regiões do Estado.
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                                                  Foto 100: Acidente em rodovia federal

11.16 – MOTOCICLISTAS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS 
SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA

No período de 2013 a 2017, 25% dos motociclistas envolvidos em acidentes com vítimas nas rodovias 
federais tinham menos de 24 anos. A faixa etária que mais se envolveu era de 30 a 39 anos (27%), que 
teoricamente estão no ápice da produção econômica.
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Em 2017, o cenário é muito parecido dos últimos 5 anos, com 24% dos motociclistas envolvidos em aci-
dentes de trânsito com vítimas nas rodovias federais com idade entre 18 a 24 anos. Os envolvidos na faixa 
etária de 30 a 39 anos aumentou para 29%. 

11.17 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS POR TIPO

Em 11 anos (Ano 2008 até 2018) foram 2.567 mortes e 43.681 feridos no trânsito das rodovias federais do 
Espírto Santo. Em média, todos os anos, são 233 mortes e 3,971 feridos. Isso significa que para cada 100 
vítimas, existem 94 feridos e 6 fatais.

Vale destacar que o ano 2018 teve o melhor desempenho de todo o período analisado, tanto para vítimas 
fatais quanto para feridos.
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As regiões metropolitana e norte são as primeiras no ranking de vítimas de acidente de trânsito fatais e 
parciais nas rodovias federais. Tendo as cidades de Guarapari, Serra, Linhares com destaque na quanti-
dade de vítimas fatais e parciais. O município de Cariacica aparece para a quantidade de vítimas parciais. 
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                          Foto 101: Acidente em rodovia federal

11.18 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS POR 100 MIL HABI-
TANTES
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As taxas de vítimas fatais (óbitos no local) por 100 mil habitantes e vítimas parciais (feridos) por 100 mil 
habitantes nas rodovias federais sofreram queda na comparação de 2017 com 2008 de 12,5% e 5,4%, 
respectivamente. Comparando 2017 com 2016, as duas taxas aumentaram em 4,2% e 0,67%.

A taxa de vítimas fatais (óbitos no local) por 100 mil habitantes caiu significamente de 2013 a 2015, vol-
tando a subir a partir dai. A taxa de vítimas parciais (feridos) por 100 mil habitantes está com tendência 
de queda desde 2012. 

As regiões norte e serrana merecem atenção especial em relação às taxas de vítimas fatais (óbitos no lo-
cal) por 100 mil habitantes e vítimas parciais (feridos) por 100 mil habitantes nas rodovias federais, com 
destaque para as cidades de Ibiraçu, João Neiva, Mimoso do Sul e Marechal Floriano.  
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 11.19 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS POR SEXO

As vítimas fatais (óbitos no local) nas rodovias federais é em sua maioria do sexo masculino, com 82%, 
bem como as vítimas parciais (feridos) que tem uma proporção de 74%. 
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11.20 - VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FE-
DERAIS POR FAIXA ETÁRIA

A faixa de 30 a 39 anos representa 21% do total de óbitos e 28% do total de condutores habilitados. Ape-
sar de ser o maior quantitativo, observa-se que existe um percentual de habilitados superior à quantidade 
de óbitos. Entretanto, quando observado a faixa acima de 60 anos , observa-se 17% do total de óbitos 
e 14% do total de habilitados. Esta análise corrobora com o que já tem sido destaque neste estudo, que 
representa a tendência de aumento nos óbitos envolvendo idosos, quer seja como condutor ou pedestre. 
Os idosos já representam a segunda maior faixa de vítimas de óbitos no trânsito.

Quanto aos municípios, para as três faixas etárias destacadas (< 24 anos, 25 a 49 anos e >50 anos), ob-
serva-se Guarapari, Serra e Linhares como os municípios com maior relevância na quantidade de vítimas 
fatais no ano 2017. 
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11.21 - VÍTIMAS PARCIAIS (FERIDOS) DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS 
POR FAIXA ETÁRIA
Quanto aos feridos em acidentes de trânsito, quando analisamos o período de 10 anos, a maior quan-
tidade continua sendo na faixa de 30 a 39 anos, com decréscimo nas faixas seguintes. Enquanto que na 
faixa acima de 60 anos os óbitos representavam 17% do total, para vítimas feridas, representa apenas 
5,9%, o que significa que acidentes envolvendo idosos normalmente resultam em fatalidades.

Observando apenas o ano 2017, percebe-se aumento na quantidade de óbitos acima dos 40 anos, sendo 
37% contra 30,3% para o período de 10 anos (ano 2008 até 2017). Por outro lado, a faixa dos mais jovens 
(18 a 24 anos) representa a segunda maior faixa de vítimas feridas, com 18%. 
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                                         Foto 103: Acidente em rodovia federal
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 11.22 - VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS POR TIPO DE USUÁ-
RIO DA VIA 

Serra, Cariacica, Linhares, São 
Mateus e Viana se destacam 
em relação a  vítimas parciais 
(feridos) nas rodovias federais 
em todas as faixas etárias.

Foto 104: Acidente em rodovia federal
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      Fotos 105 e 106: Acidentes em rodovias federais

2017 foi um ano marcado 
por tragédia envolvendo 
acidente com vítimas fatais 
(óbitos no local) com passa-
geiros de ônibus, impactan-
do diretamente na redução 
da proporção dos demais 
usuários das vias, principal-
mente motociclistas.
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Serra e Linhares aparecem em todas as listas (top 10) de vítimas fatais (óbitos no local) nas rodovias fe-
derais.
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    12 – RESULTADO POR REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A classificação RISP das cinco regiões, seguiu a determinação da SESP do ES, que inclusive é a referência 
nos boletins publicados pelo observatório desta instituição. 

12.1 - METROPOLITANA
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12.2 - SERRANA
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12.3–NOROESTE
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12.4 – NORTE
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12.5 – SUL
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  13 – RESULTADO POR MUNICÍPIO
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  14 – CENÁRIOS E PROJEÇÕES 
14.1 – DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO (2011-2020)

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está coordenando esforços globais ao longo da Década e monito-
rando os progressos a níveis nacional e internacional. A agência também oferece apoio às iniciativas que 
têm objetivos como a redução do consumo de bebidas alcoólicas por motoristas, o aumento do uso de 
capacetes, cintos de segurança e a melhoria dos atendimentos de emergência.

Em setembro de 2015, a comunidade internacional aprovou em uma reunião histórica, a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e um total de 169 
metas.

O objetivo global número 3, que visa “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades”, incorporou a seguinte meta: “Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimen-
tos globais por acidentes em estradas”.

O propósito em todo o mundo é salvar 5 milhões de vidas e evitar que 50 milhões de pessoas sofram 
lesões permanentes. 

De acordo com a ONU, a chave para a redução da mortalidade é garantir que os países participantes 
atuem nos cinco fatores considerados de risco no trânsito: dirigir sob o efeito de álcool, excesso de veloci-
dade, não usar o capacete, não utilizar cinto de segurança e não usar as cadeirinhas para crianças. 

A Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, é um progra-
ma no qual governos de todo o mundo se comprometeram a tomar novas 
medidas para prevenir os acidentes no trânsito, que matam cerca de 1,3 
milhão de pessoas por ano. Trata-se da nona causa de mortes em todo o 
mundo. Além disso, os acidentes no trânsito ferem de 20 a 50 milhões de 
pessoas a cada ano. Em muitos países, os cuidados de emergência e outros 
serviços de ajuda às vítimas do trânsito são inadequados.
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14.2 – PROJEÇÕES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Para o cálculo das projeções no Estado do Espírito Santo utilizou-se como base três parâmetros chaves: 
óbitos no local no sinistro, óbitos nos hospitais e óbitos totais com motociclistas. Os óbitos com motoci-
clistas entrou como variável primária no cálculo de projeções devido a forte tendência de aumento desta 
frota nos últimos anos e crescimento na participação dos óbitos totais, que no ano 2019 já corresponde a 
quase 50% do total das mortes.

No gráfico seguinte para o cálculo de mortes com motociclistas, a base histórica consistente disponibiliza-
da pela SESP ES foi bastante positiva para ajustarmos uma curva de tendência com confiabilidade de 92%. 
Desta forma foi utilizada a equação das projeções anuais , conforme a descrição na tabela abaixo. Acredi-
ta-se que com a maturidade dos planos nacionais e estadual de mobilidade, dentro da perspectiva mais 
ampla , ou seja, não somente em zonas urbanas, as interiores e eixos rodoviários; bem como, um maior 
dispertar para a compreensão que segurança deve estar inserido no contexto da mobilidade, as mortes 
cheguem a uma desaceleração a partir do ano 2028. 
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 Considerando as informações e projeções dos óbitos com motociclistas, foi realizado correlação linear 
com os demais dados de óbitos gerais e óbitos nos locais do sinistro, chegando as seguintes conclusões. 
Desta forma, as projeções (linhas tracejadas) indicam que o fechamento do ano 2019 resultará em 524 
mortos no local do sinistro, 842 mortos totais (local do sinistro + hospitais) e 388 motociclistas mortos 
no trânsito capixaba. Enquanto que no ano 2030 teremos 561 mortos no local, 901 mortos totais e 416 
motocicliistas mortos.

Considerando os dados absolutos expostos anteriormente e relativizando pela projeção de habitantes no 
Estado do Espírito Santo, estima-se que no ano 2030 os resultados estejam bem próximos dos atuais, com 
uma taxa de 18,38 óbitos para cada 100 mil habitantes. A linha azul tracejada de 2019 até 2030, refere-se 
as metas definidas pelo PNATRANS até 2028, sendo 2029 e 2030 projeções complementares.
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Considerando as ações definidas pelo MOVITRAN em consonância plena com o PNATRANS, estima-se que 
do ano 2019 até  2028 poderão ser salvas 2.325 vidas com a implementação total das medidas propostas 
nos 7 pilares do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito. Para o ano 2030 estes números pas-
sariam para 3.181 vidas salvas.

As projeções seguem o ano 2011 como um marco inicial, considerando que foi exatamente neste ano que 
se deu inicio a Década de Redução de Acidentes de Trânsito elaborada pela ONU. As comparações são 
realizadas sempre comparando o ano 2011 com 2020 e 2020 para 2030.

14.2.1 - PROJEÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NO ESPÍRITO SANTO (2020 – 2030) 

 A projeção de redução dos acidentes de trânsito com vítimas 2011/2020 é de 7% e 2020/ 2030 é de 4%. 
As regiões Sul e Serrana do Espírito Santo projetam aumento de 6% e 7% para 2020 em relação a 2011 e 
de 5% e 10% para 2030 em relação a 2020, respectivamente. 
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14.2.2 - PROJEÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS VIAS MUNICIPAIS NO ESPÍRITO 
SANTO (2020 – 2030)

Projeta-se 3% de redução dos acidentes de trânsito com vítimas nas vias municipais em 2020. A região 
Metropolitana tem o maior índice: 11%, seguido pela região Noroeste, com 6%. As regiões Serrana, Sul e 
Norte projetam aumento nas ocorrências. 
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Para 2030, a projeção é de redução de 3% dos acidentes com vítimas nas vias municipais em relação a 
2020. As regiões Metropolitana, Norte e Noroeste contribuirão diretamente com essa redução. Por outro 
lado, as regiões Sul e Serrana, tendem a piorar seus resutados. 

Projeção 2020: Projeta-se uma redução de 3,19% em relação a 2011, uma média 0,32% ao ano.

Projeção 2030: 3,43% é o índice previsto de redução em 2030 em relação a 2020, uma média de 0,34% 
ao ano. 

14.2.3 - PROJEÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS NO ESPÍRITO 
SANTO (2020 – 2030)
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Projeção 2020: Redução de 19%, uma média 1,94% ao ano.

Projeção 2030: 7% também é o índice previsto de redução em 2030 em relação a 2020, uma média de 
0,70% ao ano. 

14.2.4 - PROJEÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS NAS RODOVIAS FEDERAIS NO ESPÍRITO 
SANTO (2020 – 2030)

Nos cenários projetados para 2020 e 2030, as regiões Metropolitana e Norte se destacam pela redução 
dos acidentes de trânsito nas rodovias federais. As regiões Sul, Noroeste e Serrana têm uma tendência de 
piorar seus resultados no período de 2020 a 2030.  
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Projeção 2020: Redução de 6% em relação a 2011, uma média 0,64% ao ano.

Projeção 2030: 5% também é o índice previsto de redução em 2030 em relação a 2020, uma média de 
0,49% ao ano. 

14.2.5 - PROJEÇÃO DE VÍTIMAS FATAIS (ÓBITOS NO LOCAL) NO ESPÍRITO SANTO (2020 – 2030)
Considerando que o ano 2011 a quantidade de óbitos foi bastante elevada e nos últimos 10 anos foram 
realizadas diversas ações , mesmo que de forma não estruturada, quando comparamos com o ano 2020, 
a expectativa é de redução  de vítimas fatais (óbitos no local) é de 21%. Entretanto, acreditamos que um 
novo ciclo já está sendo formado no ecossistema de trânsito, o que resultará em 2030 aumento de 5,6% 
em relação ano ano 2020..
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A estimativa é que a região metropolitana se mantenha com 30% do total de óbitos e os demais estejam 
distribuídos nas outras localidades. Nesta questão, considerando que a urbanização tem ocorrido inclu-
sive em municípios do interior, a tendência é que cada vez mais exista a descentralização dos óbitos por 
localidades.
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15 - DEPOIMENTOS

GIVALDO VIEIRA (Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - Detran|ES)

É o momento de integrar forças pela vida no trânsito capixaba

 “O Espírito Santo, que reduziu, entre 2011 e 2018, em 43% o número de mortes no trânsito, de acordo 
com dados compilados pelo Movitran, tem um baita desafio para seguir firme na curva, até então, de-
crescente de acidentes fatais nas vias. Quando digo o Espírito Santo, chamo à responsabilidade todos nós 
capixabas: poder público, privado e principalmente os atores do trânsito.

Isso porque, entre janeiro e agosto deste ano, 542 pessoas já perderam a vida nas ruas, avenidas e ro-
dovias do Estado, de acordo com o Observatório Estadual de Segurança Pública. Por dia, mais de dois 
cidadãos saíram de casa e não voltaram devido acidentes de trânsito, sobretudo motociclistas, segmento 
que representa metade deste dramático roteiro que tem como vilões a imprudência, a imperícia, e, por 
certo, irresponsabilidade com a vida humana. Neste script, todos temos de ser protagonistas, juntos, por 
um trânsito seguro.

No Detran|ES, somamos esforços de forma integrada e contínua com operações de fiscalização a partir do 
programa “Força pela Vida”, lançado em junho deste ano. Deste então, é possível perceber uma tendência 
de redução dos índices de acidentes fatais se comparados aos registrados nos mesmos meses em 2018. 
Investimos em formação de agentes e tecnologia, e fazemos campanhas educativas, bem como ações nos 
nossos 78 municípios para não só orientar as pessoas no cumprimento de seu papel nas vias, mas tam-
bém para que possam se mobilizar com vistas a um basta de mortes no trânsito.”

AMARÍLIO BONI (Superintendente da Polícia Rodoviária Federal)

“O trânsito no Brasil tem recebido grande atenção do Governo Federal ao longo dos anos, após o lança-
mento da Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020), pela ONU, e posteriormente no Brasil, 
o  do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito  (PNATRANS). Diante desse cenário, surgiram 
novos adeptos e ações que levaram uma maior discussão sobre o assunto. Exemplo disso é o MOVITRAN 
(Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito), que tem como objetivo a união dos órgãos e enti-
dades para a promoção de um trânsito mais seguro e com menos mortes. Para conseguirmos reduzir o 
número de mortes nas estradas é necessário fiscalização eficaz, educação nas escolas e campanhas edu-
cativas”.

FÁBIO DAMASCENO (Secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo)

“Para o trânsito melhorar, um dos caminhos é adequar o transporte público. Estamos trabalhando na inte-
gração de vários modais para que a população se desloque de maneira mais rápida e segura, seja fazendo 
uso do carro, do ônibus, da bicicleta ou mesmo a pé. A preocupação com os acidentes também é grande 
e por isso acreditamos que com conscientização, educação e elaboração de novos projetos nessa área, 
vamos conseguir um trânsito mais eficiente e seguro.”
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TENENTE CORONEL GLARISTON FONSECA NASCIMENTO                                                                                
(Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito - BPTran)

“Infelizmente o diagnóstico do trânsito atual é ruim! O país ainda ostenta um elevado número de aciden-
tes que matam e incapacitam muitas pessoas, trazendo reflexos do ponto de vista social e econômico, e 
o pior, parece que a sociedade ainda não acordou para este cenário. O acidente ainda continua sendo 
tratado como se fosse algo imprevisível ou não evitável. Nos chocamos com as grandes tragédias, mas tra-
tamos como natural a guerra que se trava nas nossas vias urbanas. Para um trânsito mais seguro acredito 
que seja necessária uma mudança de cultura que envolve um maciço investimento em educação e cons-
cientização, acompanhado de fiscalização permanente e rigorosa que tenha a força de efetivamente punir 
e retirar de circulação os maus condutores. Conforme Beccaria nos ensina, a certeza da punição é o que 
traz temor a quem pensa em infringir a lei e, lamentavelmente, mesmo na área de trânsito, o processo 
punitivo é longo e, por vezes, infrutífero. Também acredito que neste ambiente, a mobilização em rede é 
uma ferramenta poderosa para alavancar mudanças”.

FABIANE ALVES COUTINHO (Delegada-Chefe da Divisão Especializada em Delitos de Trânsito da Polícia Civil)

“A educação é a chave para melhorar o mundo, em seus mais variados aspectos. Para melhorar a seguran-
ça no trânsito não poderia ser diferente.

Precisamos formar cidadãos conscientes sobre a necessidade do respeito às normas de trânsito como 
forma de aumentar a segurança viária e, acima de tudo, compreender que em algum momento podemos 
ser motoristas, pedestres, ciclistas... A empatia facilita o convívio em harmonia.

Trânsito envolve vidas! Respeito às regras de trânsito é respeito à vida!”

VALÉRIO SOARES HERINGER                                                                                                                                           
(Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo)

“A implementação de políticas públicas envolve processos muito complexos de definição de ações prio-
ritárias em um cenário de restrição orçamentária como o que vivemos atualmente. Um bom diagnóstico 
nos permite avaliar as políticas de trânsito atualmente praticadas e seus resultados, com observância das 
demandas sociais, identificando-se as questões que merecem aperfeiçoamento. A partir das situações-
-problema levantadas serão apontadas alternativas e desenvolvidas as linhas de ação com elaboração de 
projetos e programas tendentes a tornar o trânsito ainda mais seguro e humano”.
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PAULA FERNANDA ALMEIDA DE PAZOLINI                                                                                                           
(Promotora de Justiça titular do Juizado Especial Criminal da Serra)

“A segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. Cabe ao cidadão, seja como condutor, pas-
sageiro, pedestre cumprir as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. O cidadão exerce 
concomitantemente o papel de fiscalizador, denunciando aos órgãos de segurança pública condutas ilí-
citas praticadas por terceiros. Há ainda o delito previsto no artigo 132 do Código Penal de exposição a 
perigo, aplicado ao transporte de cargas com excesso de pesos e a circulação de veículos com instalação 
de gás irregular. Atualmente são dois desafios para a sociedade capixaba, agindo a Promotoria Criminal 
da Serra incessantemente na preservação da vida e na responsabilização de todos os supostos autores en-
volvidos direta e indiretamente na prática do delito do artigo 132 do Código Penal. A resolução 354/2010 
do Conatran e as regras para instalação do quite gás estão estabelecidas para garantir a segurança do 
condutor, passageiros e demais pessoas que circulam nas vias públicas, tutelando a preservação do bem 
maior protegido pela Constituição: a vida humana. A importância de determinada atividade econômica 
alavancando o emprego e renda no ES não pode ser encarada como justificativa para o cometimento de 
delitos que exponha ao risco a vida humana, com trabalho preventivo de conscientização e repressivo dos 
transgressores”.

RODRIGO FREISLEBEN LACERDA                                                                                                                                          
(Especialista em Regulação - ANTT)

“Muito está sendo feito para melhorar a segurança no trânsito, mas o caminho ainda é longo. Não pode-
mos esmorecer diante de obstáculos, que não são poucos. Porém, temos a oportunidade de fazer parte 
da geração que elevará o trânsito brasileiro ao patamar das nações com as vias mais seguras para se tra-
fegar. Cada vida poupada é uma motivação a mais para nós”.

EDLEUSA CUPERTINO                                                                                                                                                             
(Vigilância e Prevenção de Acidentes da Secretaria de Saúde ES)

“Os acidentes de transporte são agravos de grande relevância para a saúde pública devido ao impacto 
dele na vida da população. Segundo os dados do SIM (Sistema de Informação de Mortalidade do DATA-
SUS), a taxa de mortalidade por acidentes de transporte de residentes no Estado em 2018 foi de 20,24 
óbitos por 100 mil habitantes e em 2012, de 35,02. Esse dado mostra uma tendência de queda, mas ainda 
é um número muito elevado e demanda mais efetividade nas ações. Neste aspecto, a SESA aposta na 
ampliação do PVT (Programa Vida no Trânsito), coordenado pelo Ministério da Saúde para os municípios, 
trazendo uma metodologia de gestão do agravo que visa à integração dos vários órgãos que lidam com o 
transporte para uma vigilância epidemiológica dos dados e planejamento comuns, com compartilhamen-
to das responsabilidades na busca por alcançar mais objetivos com menos custos a todos”.
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SANDRO ROTUNNO                                                                                                                                                  
(Presidente Regional ES da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego)

“Atualmente vejo com grande preocupação a situação do trânsito no Brasil. Nos atendimentos que faze-
mos nos hospitais, observamos que o número de  mortes não vem caindo no ritmo desejável, com muitas 
tragédias diárias. Para mudar esse cenário, precisamos de um cuidado maior ao analisar os condutores e 
permitir que assumam o volante os que realmente estejam com a capacidade física e mental inalteradas. 
Também precisamos reforçar a inclusão de deficientes, com adaptações veiculares, mas sempre cuidando 
para que doenças não sejam causadoras de acidentes. É necessário ainda investimento em educação para 
que nossas crianças já saibam desde cedo como se portar no trânsito e ao crescerem, se tornarem adultos 
responsáveis, seja como pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas”.

SÉRGIO BARROS                                                                                                                                                
(Médico especialista em Medicina do Sono)

“Enfrentamos um grande desafio para reduzir o número de acidentes de trânsito. Deve ser criado uma 
alternativa de educação junto aos motoristas infratores sob o aspecto de convencimento de como o fator 
humano, a partir do comportamento cognitivo, poderá também contribuir para essa luta. Campanhas 
que mostrem mais a dura realidade do trânsito, que, a cada gira, tira muitas vidas. Outro caminho para 
reforçar esse embate é o aumento da fiscalização nas rodovias e núcleos urbanos visando o combate do 
excesso de velocidade e da ingestão de bebidas alcoólicas, que são outros agravantes. A educação é a 
chave para que a gente consiga atingir o objetivo de salvar vidas”.

PAMELA SANTOS                                                                                                                                            
(Coordenadora de Educação do Trânsito da Prefeitura de Vila Velha)

“Como disse Nelson Mandela: ‘A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo’. Acredito que esse seja o caminho para conseguirmos diminuir os acidentes no trânsito. Até por-
que o cenário atual é lastimável, mas temos como virar esse jogo. O MOVITRAN é uma das ferramentas 
como resposta para esse anseio, pois junta trabalho e educação. Isso nos traz uma expectativa de melhora 
para reduzir o número de mortes nas estradas”.

ELIZEU SANTOS CABRAL                                                                                                                                        
(Coordenador de Informação e Educação para o trânsito da Prefeitura de Cariacica)

“Acredito numa mudança de médio a longo prazo, pois o condutor tem sido mais consciente nas suas 
ações, embora ainda necessite de muito esforço para chegar onde é preciso. Começando com politicas 
públicas em vários segmentos da sociedade organizada e estruturalmente nas entidades de ensino funda-
mental até o superior, com matérias pontuais sobre legislação e comportamentos no trânsito”.



270

JOSÉ ANTÔNIO MONTEBELO                                                                                                                                  
(Superintendente de Trânsito da Prefeitura de Nova Venécia)

“Precisamos chamar a atenção de toda a sociedade para esse grave problema de saúde pública, que são 
os acidentes de trânsito. Os acidentes não são fatalidades imprevisíveis, são desastres que acontecem e 
que poderiam ser evitados se tivéssemos maior amor à vida e ao próximo. Os casos de mortes e lesões  
poderiam ter outro desfecho com medidas simples de prevenção, como educação no trânsito na grade 
curricular e uma maior fiscalização nas vias”.

MARCOS TADEU CELANTE                                                                                                                                         
(Coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo e Especialista 

em gestão de trânsito e Assessor de segurança do Grupo Águia Branca)

“Não há o que se falar de trânsito sem falar de educação. Como nos ensinou o filósofo Paulo Freire: 
‘Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo’. Esse é 
o caminho que precisamos seguir. Afinal, o atual cenário do trânsito continua apresentando altos índices 
de acidentes com mortes, principalmente quando pedestres e ciclistas se envolvem nesses sinistros. Al-
guns esforços já estão sendo realizados pelo poder público com o objetivo de melhorar a mobilidade das 
pessoas. Temos como exemplo a criação de espaços para pedestres e a inserção de bicicletas e patinetes 
compartilhados. São positivas essas ações. Mas educar as pessoas, para que seus comportamentos mu-
dem ao repartir a via com os veículos motorizados, é ainda mais importante para que elas transformem 
o ‘mundo’ do trânsito”.

MARIO NATALI 
(Superintendente do Transcares)

“A sociedade precisa entender que, por mais difícil e competitivo que seja o dia a dia de cada pessoa, a 
segurança no trânsito, nos limites legais, e a preservação da vida, são valores essenciais e indelegáveis a 
se buscar na relação homem/veículo. E isso depende unicamente de cada um de nós enquanto famílias, 
condutores, pedestres e agentes públicos. A educação, a engenharia e o esforço legal compõem a trilogia 
fundamental do trânsito, mas de todas elas, a educação é o vetor imprescindível para essa mudança de 
atitude. Para reverter o cenário que vivemos e conquistarmos um trânsito mais seguro e humano, vamos 
precisar implantar modais de transporte coletivo de passageiros, inclusive o aquaviário, confortáveis e 
confiáveis em substituição ao transporte individual por automóveis. Adotar o uso da bicicleta, patinetes e 
outros veículos leves em ciclovias e ciclofaixas como novas alternativas de mobilidade são fundamentais. 
Mas não para por ai. É necessário ainda otimizar a gestão do trânsito, investir em uma malha rodoviária e 
vias urbanas mais seguras. Enfim, temos que buscar alternativas para que no trânsito, a vida, tenha uma 
segunda chance”.
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MARCO ANTÔNIO S. ROCHA
(Supervisor SEST/SENAT - CRES)

“Considero que a educação é a base de qualquer iniciativa para um trânsito mais seguro. E coloco a edu-
cação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) até a educação profissional, incluindo os 
Centros de Formação de Condutores (CFC) e demais centros de treinamentos profissionais que devem 
incluir na suas práticas a educação de trânsito. Outro ponto muito importante é a fiscalização eficaz e 
rigorosa, uma vez que em nosso país o crime de trânsito ainda é tratado com pouco rigor e eficácia.  A in-
fraestrutura de nossas vias, sejam elas municipais, estaduais ou federais, deveriam ter um planejamento 
de construção com padrões de qualidade mais rigorosos e com técnicas mais modernas em seus projetos 
que promovam a redução de acidentes. A boa notícia é que as gerações pós milênio não estão mais tão in-
teressadas em possuir uma carteira de habilitação e nem possuir um veículo automotor. Tudo em função 
das novas formas de mobilidade que se apresentam. E, nesta visão, temos que o elemento mais impor-
tante na redução dos acidentes, o ser humano, em um futuro bem próximo, será substituído na função de 
motorista por veículos autônomos”. 

Christian Tanimoto Barros
(Gerente de Atendimento ao Usuário da Eco101)

“O equilíbrio entre o ser humano, o veículo e a rodovia é, com certeza, o grande desafio para a segurança 
viária. Para que possamos manter, efetivamente, a harmonia entre esses três elementos, são necessários 
esforços conjuntos no tripé da segurança viária: infraestrutura, fiscalização e a conscientização no trân-
sito. Há que se investir em infraestrutura e, mais do que nunca, em educação e conscientização, além, 
é claro, de intensificarmos os trabalhos de fiscalização e a aplicação da legislação brasileira, ações essas 
que são os grandes diferenciais para a construção e fortalecimento de uma cultura voltada à segurança 
no trânsito. Hoje, lamentavelmente, sabemos que as principais causas de acidentes, praticamente 90%, 
são fruto de comportamentos inadequados de motoristas e pedestres, como revelam diversos estudos 
na área. Esse é um dos motivos que a Concessionária atua, de forma permanente, em ações de conscien-
tização. Neste sentido, é primordial entendermos que a segurança viária é responsabilidade de todos, 
pois nenhum dispositivo será 100% eficaz se os usuários não empregarem um comportamento seguro e 
defensivo, respeitando às leis de trânsito”.

Roberto Sá
(Secretário da Segurança Pública do Estado do ES)

“Se faz cada vez mais importantes os investimentos para melhoria de educação no trânsito e aumentar 
a fiscalização contra o mau condutor. Temos que focar nesses dois pontos. As campanhas de educação 
são fundamentais e estamos buscando isso, com o programa Força Pela Vida, do Detran|ES, que busca 
alcançar esses objetivos. A integração entre a repressão e a prevenção é o melhor caminho para que con-
sigamos trazer um futuro de mais segurança no trânsito no Espírito Santo. Não podemos perder tantas 
vidas por conta da imprudência. Isso não pode mais ser tolerado”



272

16 – PROJETOS E AÇÕES

As lideranças do Espírito Santo têm produzido de forma integrada diversas ações em prol de conter a 
escalada dos acidentes, em especial do final de 2018 para cá. Motivados e sensibilizados com essa nobre 
causa, mais de 40 entidades passaram a se reunir de forma sistemática para, juntos, definirem ações a 
serem implantadas. A criação do MOVITRAN foi um excelente exemplo, o que acabou incentivando o de-
senvolvimento de práticas que já vinham sendo desenvolvidas como o PVT (Programa Vida no Trânsito) 
coordenado no Estado pela Secretararia de Saúde. A criação de outras iniciativas como o Programa Força 
Pela Vida, coordenado pelo DETRAN; e o Seminário Capixaba de Segurança de Trânsito, coordenado pela 
Fetransportes; inúmeras ações que foram executadas no maio amarelo e que continuam a ser realizadas 
e programadas nos Municípios do nosso Estado estão promovendo direta ou indiretamente para engajar 
esforços em prol da VIDA. 

16.1 – MOVITRAN - OS PRIMEIROS PASSOS

No dia 10 de maio de 2018, a equipe da Fetransportes reuniu convidados e representantes de entidades, 
órgãos parceiros e empresas do setor, no 1º Seminário de Segurança de Trânsito. Naquela ocasião, em 
coerência com o Protocolo da ONU quanto à Década de Redução de Acidentes de Trânsito, foi proposto 
o fortalecimento de ações conjuntas em prol de salvar vidas no trânsito. Somente no Espírito Santo são 
38 mil acidentes de trânsito, com quase 800 óbitos por ano nas rodovias federais, estaduais e municipais. 

Na segunda-feira, 27 de agosto de 2018, um novo passo deste trabalho que está sendo construído a várias 
mãos e canalizado pela Federação dos Transportes, foi dado no auditório do Setpes, em Vitória. Uma Reu-
nião Geral apresentou a proposta do Programa de Segurança de Trânsito do Espírito Santo.

 Foto 2: Dr Edinaldo Ferraz, Superintendente da FETRANSPORTES, destacando o papel da Federação como um 
canal de interação, apoio e estruturação do Programa de Segurança de Trânsito junto com todas as entidades 

ligadas ao Trânsito.  
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Foto 3: Wylis Lyra, ex-superintendente da PRF no Estado, destacou sobre a sinergia do PNATRANS com a proposta 
do Programa de Segurança de Trânsito e a participação plena nos diversos Comitês do Programa.

 

Foto 4: Cel. Marcos T. Celante, ex- Presidente do CETRAN ES, destacando sobre a sinergia do PNATRANS com a pro-
posta do Programa de Segurança de Trânsito e a sua participação direta no Programa apoiando a Fetransportes.
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Foto 5: Dr. Valério Heringer, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho/ES, destacando a relevância do 
tema e os motivos do MPT fazer parte dos grupos de trabalho. 

À frente do encontro estavam o Consultor em Segurança de Trânsito da Fetransportes, Eng. André Cer-
queira, e os membros do Comitê de Acompanhamento, constituído por representantes da própria Fe-
transportes, Polícia Rodoviária Federal, Detran-ES, Polícia Militar, Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), 
Ministério Público do Trabalho (MPT-ES) e Ministério Público (MP-ES).

 Foto 6: Engº. André Cerqueira, Consultor em Segurança de Trânsito da FETRANSPORTES, dá apoio permanente na 
Federação para construir um modelo de gestão em Segurança de Trânsito.

A reunião do dia 27 de agosto de 2018 contou com mais de 80 pessoas no auditório do SETPES, em Vitória. 
Participaram do encontro representantes do Ministério Público do Trabalho, Detran, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Militar e Civil; Batalhão de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Sest, Senat, Transcares, Sindiliqes, ANTT, 
Rodosol, Eco 101; das prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina e Cachoeiro de 
Itapemirim; das secretarias de Estado da Saúde, Educação e Segurança Pública; do Iema e Ibama; Minis-
tério da Saúde, Samu, Ipem e Notaer, dentre outros. 
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Fotos 7 a 9: Reunião Geral, realizada dia 27 de agosto de 2018, contou com mais de 80 pessoas, no Setpes, em Vitória. 

Na primeira semana de setembro de 2018, o Programa de Segurança de Trânsito do Espírito Santo come-
çou oficialmente com a realização da primeira rodada de workshops dos comitês temáticos. Nos dias 3, 4 
e 5, os representantes das entidades e órgãos que compõem os pilares Gestão, Saúde, Resposta à Emer-
gência, Educação, Esforço Legal, Segurança Veicular e Segurança Viária reuniram-se na sala de reuniões 
da Fetransportes.  
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Fotos 10 a 16: Workshops dos comitês temáticos. Encontros para levantar as informações e as necessidades de cada pilar. 

Esses workshops serviram para levantar informações e as necessidades de cada pilar. O levantamento fez 
parte da elaboração do planejamento estratégico e referência técnica para atuação das diversas entida-
des relacionadas ao trânsito. A interação e troca de experiências têm sido fundamental.

Os dados estatísticos contidos neste documento permitirão uma melhor compreensão das causas de aci-
dentes nas rodovias federais, estaduais e vias municipais do Espírito Santo, para que as partes envolvidas 
com trânsito possam adotar melhores medidas preventivas na redução dos acidentes, em especial aque-
les de maior gravidade.

16.1.1 CONSOLIDAÇÃO DO MOVITRAN – ANO 2019
O ano 2019 foi marcado por mudanças políticas nas esferas federal e estadual, com diversas substituições 
de comando nas entidades relacionadas ao trânsito. Entretanto, as atividades desenvolvidas não perde-
ram força e demonstraram, pela primeira vez, a importância de sustentabilidade e perenidade. As pessoas 
certamente vão passar, mas o programa precisa continuar dentro da visão de médio e longo prazo.

Em 2019, para melhor estruturação das ações de segurança de trânsito, foi criado o MOVITRAN – Movi-
mento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito, que acabou sendo um grande impulsionador das diversas 
ações que vêm sendo realizadas em todo o Espírito Santo. A criação desse Movimento se apresenta com 
uma identidade relevante para integração dos diversos agentes que operam ou que se preocupam com 
a segurança de trânsito e com a assustadora mortandade verificada em nossas vias em decorrência do 
trânsito. Logicamente, é fato que ainda existe muito a ser feito, pois o trabalho está apenas começando e 
muitas vidas continuam sendo perdidas diariamente nas rodovias capixabas.
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16.1.2 Estrutura MOVITRAN

O MOVITRAN é formado atualmente, por ingresso voluntário, de mais de 40 entidades públicas e privadas 
relacionadas ao trânsito. O Movimento tem como missão articular integradamente com entidades públi-
cas, privadas e sociedade civil, estratégias e ações que visem contribuir para a redução de acidentes de 
trânsito no Espírito Santo.

Considerando as melhores referências nacionais e internacionais, foram adotados sete pilares estratégi-
cos.

 

16.1.3 Reuniões de trabalho MOVITRAN

O ano 2018 foi marcado por uma grande fase de diagnósticos nos diversos momentos de workshops com 
as equipes. Em 2019 deu-se início a etapa de implementação, no formato de reuniões de trabalho. No 
exemplo seguinte, respectivas apresentações do Ten Cel Fonseca, comandante do BPTRAN da PMES, des-
tacando as ações realizadas no primeiro semestre de 2019. Em seguida, a escrivã  da Polícia Civil, Yasmin 
Ricas, apresentou a conclusão do inquérito referente ao acidente com dois óbitos na Terceira Ponte. Logo 
depois, a diretora-técnica do Detran-ES, Édina Poleto, atualizando a equipe quanto às ações de desenvol-
vimento do boletim eletrônico, calendário e ações realizadas pelo comitê integrado de fiscalização (Força 
pela Vida) e o balanço das ações do “Maio Amarelo”.

 

Na figura ao lado, reunião de trabalho com Maj Loureiro (CBMES), Oszilene (Trânsito de Nova Venécia), 
Cap. Sônia (BPTRAN), Alessandra (Centrorochas), André Cerqueira (Fetransportes), Ten. Cel. Fonseca (BP-
TRAN), Dr. César (Emescan), Lucélia (DER-ES) e Costinha (Trânsito de Nova Venécia).

Na figura ao lado, reunião de trabalho com 
Maj Loureiro (CBMES), Oszilene (Trânsito de 
Nova Venécia), Cap. Sônia (BPTRAN), Ales-
sandra (Centrorochas), André Cerqueira (Fe-
transportes), Ten. Cel. Fonseca (BPTRAN), Dr. 
César (Emescan), Lucélia (DER-ES) e Costinha 
(Trânsito de Nova Venécia).



279

16.1.2 Estrutura MOVITRAN

O MOVITRAN é formado atualmente, por ingresso voluntário, de mais de 40 entidades públicas e privadas 
relacionadas ao trânsito. O Movimento tem como missão articular integradamente com entidades públi-
cas, privadas e sociedade civil, estratégias e ações que visem contribuir para a redução de acidentes de 
trânsito no Espírito Santo.

Considerando as melhores referências nacionais e internacionais, foram adotados sete pilares estratégi-
cos.

 

16.1.3 Reuniões de trabalho MOVITRAN

O ano 2018 foi marcado por uma grande fase de diagnósticos nos diversos momentos de workshops com 
as equipes. Em 2019 deu-se início a etapa de implementação, no formato de reuniões de trabalho. No 
exemplo seguinte, respectivas apresentações do Ten Cel Fonseca, comandante do BPTRAN da PMES, des-
tacando as ações realizadas no primeiro semestre de 2019. Em seguida, a escrivã  da Polícia Civil, Yasmin 
Ricas, apresentou a conclusão do inquérito referente ao acidente com dois óbitos na Terceira Ponte. Logo 
depois, a diretora-técnica do Detran-ES, Édina Poleto, atualizando a equipe quanto às ações de desenvol-
vimento do boletim eletrônico, calendário e ações realizadas pelo comitê integrado de fiscalização (Força 
pela Vida) e o balanço das ações do “Maio Amarelo”.

 

Na figura ao lado, reunião de trabalho com Maj Loureiro (CBMES), Oszilene (Trânsito de Nova Venécia), 
Cap. Sônia (BPTRAN), Alessandra (Centrorochas), André Cerqueira (Fetransportes), Ten. Cel. Fonseca (BP-
TRAN), Dr. César (Emescan), Lucélia (DER-ES) e Costinha (Trânsito de Nova Venécia).

Na figura ao lado, reunião de trabalho com 
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(Trânsito de Nova Venécia).

16.1.4 – MOVITRAN nas mídias
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 16.1.5 – Detalhamento pilares

GESTÃO

Foco Estatística
Qualificação
Recursos financeiros

Objetivo Implantar um sistema de gestão eficiente que permita acom-
panhar o andamento dos programas, projetos e ações plane-
jadas para redução de acidentes, com metas objetivas e res-
pectivos responsáveis.

Projetos PJ 1.1 - Implantar sistema integrado e dinâmico de estatísti-
cas de acidentes de trânsito em Rodovias Federais, Estaduais 
e Vias Municipais;

PJ 1.2 - Implantar Selo de Certificação em Segurança Viária 
para Empresas de Transporte e Autônomos do Estado do Es-
pírito Santo;

PJ 1.3 – Prospectar ações que possam elevar os investimentos 
em prevenção de acidentes de trânsito no Espírito Santo;
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SAÚDE

Foco Aptidão física e psíquica
Qualidade de vida
Atendimento

Objetivo romover a elevação preventiva da saúde dos usuários do trânsito e miti-
gação dos efeitos pós acidente.

Projetos PJ 2.1 – Reavaliar metodologia atual dos exames médicos e psicológicos 
para aquisição e renovação da CNH;

PJ 2.2 – Ampliar o conhecimento sobre prevenção à saúde e seus impac-
tos no trânsito;

PJ 2.3 – Analisar o modelo de estrutura da rede de urgência e emer-
gência desde o fato ocorrido até hospitais. (Atenção ao atendimento de 
reabilitação).
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EDUCAÇÃO

Foco Ensino e conscientização
Comunicação
Habilidade
Cultura de Segurança

Objetivo Mobilizar os setores públicos e privados na aplicação de ações 
educativas que promovam o respeito às regras de trânsito por in-
termédio de um comportamento mais seguro, ético e solidário.

Projetos PJ 3.1 – Introduzir o Ensino em Segurança de Trânsito desde o En-
sino Infantil até a Graduação;

PJ 3.2 – Ampliar de forma permanente os Canais de Comunicação 
quanto à Segurança de Trânsito;

PJ 3.3 – Reavaliar modelo atual de Capacitação dos Profissionais 
do Trânsito quanto aos CFC´s, Instrutores e Condutores.
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ESFORÇO LEGAL

Foco Fiscalização
Legislação 
Tecnologia

Objetivo Promover maior produtividade, integração e permanência dos 
esforços legais quanto ao cumprimento das regras de trânsito 
através da modernização da gestão dos recursos humanos e tec-
nológicos.

Projetos PJ 4.1 – Implantar modelo permanente e integrado de fiscalização 
de Trânsito com foco em: Alcoolemia, Ultrapassagens, Velocida-
de, Cinto de Segurança, Capacete, Uso do Celular, Pedestre, Ca-
deirinha de Criança, Estado de Conservação do Veículo e Excesso 
de Peso;

PJ 4.2 – Propor melhorias na legislação aplicada à segurança de 
trânsito;

PJ 4.3 – Implantar tecnologia para ampliar e tornar mais eficiente 
os mecanismos de fiscalização nas rodovias federais, estaduais e 
vias municipais do ES;
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SEGURANÇA VEICULAR

Foco Inspeção Veicular
Carro Seguro (segurança passiva)
Impostos e tributos por Risco

Objetivo Promover ações para elevação dos níveis de segurança ativa e 
passiva nos veículos automotores utilizados no trânsito prefe-
rencialmente em todo território nacional;

Projetos PJ 5.1 – Implementar de forma efetiva a Inspeção de Segurança 
Veicular obrigatória baseado em fatores de risco por classifica-
ção, ano do veículo e natureza da atividade;

PJ 5.2 – Criar projeto para implementação de mecanismos de 
elevação da segurança dos veículos para frota nova e usada, 
considerando melhores modelos mundiais;

PJ 5.3 – Propor modelo de pagamento de tributos (IPVA, IPI,..) 
baseado em fatores de risco por classificação, ano do veículo e 
natureza da atividade;
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SEGURANÇA VIÁRIA

Foco Mobilidade
Segurança em rodovias 
Infra-estrutura

Objetivo Promover ações de melhorias na infraestrutura, manutenção 
e sinalização, priorizando os maiores trechos de riscos para os 
usuários do trânsito.

Projetos PJ 6.1 – Desenvolver proposta e recomendações específicas 
para os mais vulneráveis do trânsito (motociclistas, ciclistas e 
pedestres);

PJ 6.2 – Desenvolver ações no eixo da BR-101, priorizando os 
pontos críticos de maior taxa de acidentes, bem como ações de 
mitigação dos riscos;

PJ 6.3 – Desenvolver proposta e recomendações específicas 
para melhorias em infraestrutura e manutenção das rodovias 
federais (exceto BR-101), estaduais e vias municipais.
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RESPOSTA À EMERGÊNCIA

Foco Logística e Tempo Atendimento

Infra-estrutura hospitalar e de atendimento

Regulação da rede de urgência e emergência

Política de Pós Acidente
Objetivo Promover maior efetividade no atendimento às vítimas de trân-

sito, desde o atendimento local até o pós acidente, de forma a 
reduzir mortes e lesões.

Projetos PJ 7.1 – Implantar controle e gestão do tempo de atendimento às 
vítimas do trânsito;

PJ 7.2 – Implantar modelo integrado do processo de atendimento 
às vítimas do trânsito, desde recebimento da informação, priori-
zação na chegada e deslocamento para o hospital mais adequado 
(Gestão de Crises);

PJ 7.3 – Avaliar e propor melhorias estruturais e investimentos  no 
atendimento às vítimas do trânsito.
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16.2 SEMINÁRIO CAPIXABA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO

Dando sequência ao conjunto de ações preventivas em prol de salvar vidas no trânsito contidas no pla-
nejamento estratégico do MOVITRAN, a Fetransportes realizou no dia 16 de Maio de 2019, importante 
Seminário Capixaba de Segurança de Trânsito. O evento contou com a realização da peça teatral “Quem é 
você no trânsito”, além de 13 palestras temáticas e mais de 400 pessoas participando dos debates.

 

Para abertura do evento, além da presença do Presidente da Fetransportes, Sr Jerson Picoli, o Diretor-Ge-
ral da Policial Rodoviária Federal do Brasil, Inspetor Adriano Furtado, discursou para os presentes sobre 
a satisfação em poder presenciar a integração e engajamento das diversas entidades em prol do trânsito.

 

A programação geral contou com a Palestra Magna do Dr. Vitor Pavarino, da OMS, e estrutura de três pai-
néis temáticos: Saúde e Seus Impactos na Segurança; Futuro da Mobilidade e Tecnologia/Inovação.

 



288

Durante o painel saúde e seus impactos na segurança, tendo como moderador Dr Valério Heringer (Pro-
curador-chefe do MPT ES) , os palestrantes puderam alertar toda a sociedade quanto a atual situação em 
que se encontra o trânsito brasileiro. A maior causa de mortes entre crianças e jovens infelizmente está 
relacionada com acidentes nas rodovias e vias municipais. A maior parte da ocupação dos leitos hospita-
lares é atendidada por vítimas provenientes do trânsito.

 

No painel Futuro da Mobilidade, tendo como moderador PhD Dr Rodrigo Rosa (Coord. Pós-graduação 
UFES) os expositores debateram para um trânsito mais humano, voltado para pessoas e não simplesmen-
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te veículos. A mobilidade do futuro será para um trânsito mais humano, saudável e seguro. O Secretário 
de Mobilidade e Infraestrutura do Estado do Espírito Santo, Fábio Damasceno, falou sobre os projetos 
que progressivamente serão implantados, como o fortalecimento do transporte coletivo, tornado-o mais 
atrativo para população, melhorias dos acessos, maior e melhor mobilidade. Dante Rosado, representan-
do a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o case de sucesso que colocou este município como referência 
mundial em mobilidade urbana. Fernando Martinelli destacou as soluções em mobilidade através do uso 
de inteligência artificial na sincronização semafórica como melhoria do fluxo e redução de acidentes.

 

No terceiro painel, tendo como moderadora Julia Caiado (Founder e CEO GlobalTouch) , destacou sobre 
o uso de tecnologias, em especial pela abordagem da Mercedes Benz, apresentando o que já se encontra 
disponível no mercado e o que deverá ocorrer nos próximos anos para assegurar maior proteção às pes-
soas e condutores de veículos.
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16.3 FORÇA PELA VIDA

Um dos destaques para o ano 2019 foi o Decreto Estadual 4457-R de 25/06/2019 editado pelo Governa-
dor do Espírito Santo Institui o Comitê Integrado de Fiscalização e Educação de Trânsito do Espírito Santo 
coordenado pelo DETRAN ES para planejar e executar as operações Força pela Vida.

Segundo o DETRAN ES, o intuito principal da ação “Força pela Vida” é a redução do número de acidentes 
nas vias e os crimes de trânsito da Região Metropolitana do Estado, com foco na proteção à vida da po-
pulação, contribuindo por meio da educação de trânsito para a melhoria dos padrões de comportamento 
de motoristas. 

As operações do “Força Pela Vida”, tem com foco na Lei Seca, motociclistas, Transporte Escolar, entre 
outros, são planejadas e executadas pelo Comitê Integrado de Fiscalização e Educação no Trânsito, que 
reúne diversos órgãos atuando de forma integrada, buscando a preservação da vida e a redução de aci-
dentes.
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17 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste vasto material, com inúmeras estatísticas e análises de acidentes, fica a reflexão do quão 
vunerável somos no trânsito. É preciso que todos se conscientizem e compreendam de que por trás de 
cada vítima, em especial os casos que terminam em mortes ou deixam sequelas permanentes, a gente 
perceba que a vida humana é muito frágil.

No caso de acidente grave, por exemplo, a vítima, se continuar viva, terá um grande desafio para se reen-
contrar na sociedade, principalmente, como acontece na maioria das vezes, quando sua mobilidade é 
comprometida e junto com custos financeiros acarretados pelo acidente ou dele decorrente há também a 
limitação referente aos diversos problemas psicológicos a serem superados.

A família da vítima torna-se refém vitalício do caso, que em grande parte, precisará também se reorgani-
zar para ajudar nas limitações do sequelado. Para os casos de morte, resta a dor e a saudade dos entes 
queridos. 

Neste momento, considerando que o estudo apresentou estatísticas desde 2008 referente ao Estado do 
Espírito Santo, cabe a nós um tributo às 11.006 mortes no trânsito até 2018, e provavelmente as mais de 
40 mil pessoas que ficaram com sequelas permanentes nas rodovias e vias que cortam o solo capixaba.

Sobre o futuro, seguiremos olhando para o alto e acreditando que é possível mudar este cenário de “guer-
ra” no trânsito, torná-lo um local mais harmônico, onde os diversos usuários possam se deslocar livremen-
te de forma respeitosa e colaborativa.

Para os próximos anos, acreditamos nas políticas público-privadas para fortalecimento do transporte cole-
tivo, pois sem ele, todo o sistema de transporte entrará em colapso, já que o momento atual, com o con-
tingente de veículos individuais que trafegam nas nossas já saturadas cidades, esse modal de transporte 
tem que ser valorizado e incrementado.

Por outro lado, em algum momento, todos nós precisaremos decidir sobre o futuro da mobilidade, pois 
teremos que ter menos carros na rua. O transporte individual tem ocupado muitos espaços, seja com au-
tomóveis ou motocicletas. A mobilidade não motorizada precisa crescer, pois além de incentivar a prática 
de atividades com melhoria na qualidade de vida, retira das ruas uma grande quantidade de veículos.

Acreditamos também que o tema trânsito seja foco em todas as escolas de rede pública e privada desde 
a infância, pois nossas crianças precisam conhecer sobre educação no trânsito e quando crescerem serão 
melhores condutores de veículos.

Quanto à infraestrutura, o nosso transporte é predominantemente rodoviário e de forma urgente, muitas 
rodovias precisam de melhorias em sua infraestrutura, não somente de duplicação, mas de observância às 
questões básicas, como a melhoria de pavimentação, sinalização e geometria de curvas.

Enfim, são muitos os desafios e muitas vidas em jogo, pois como disse Oskar Schindler: “Quem salva uma 
vida, salva o mundo inteiro.”

NOSSO TRÂNSITO ESTÁ EM XEQUE
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