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Caderno 3

O tratando a questão do trânsito e o transporte pelo
enfoque da prevenção utiliza o processo educativo como meio de
transformação para um trânsito mais seguro.

O Trânsito & Vida oferece esse caderno ao Profissional de Transporte,
possibilitando rever conceitos e valores, tendo a regra do trânsito Código
de Trânsito Brasileiro CTB como instrumento de cidadania.

A atenção às situações de riscos, causas e conseqüências, possibilita
pensar e repensar na responsabilidade que o ato de dirigir exige e que
atitudes seguras no trânsito, evitam acidentes preservando vidas.
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Educar é prevenir!
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1. Caça Palavras - Trânsito & Vida

Encontre as palavras sublinhadas da frase:
é formado por e nas

para efeito de parada, carga e descarga.
Trânsito veículos, pessoas animais vias terrestres,

A Y J   D T W   C   V   N   D   S

T E   R   R   E   S T R   E   S   Z

L A Y P Q   C   R   N   L P O

K   J   N   D   V   I A S   H   S   C

L P H   B   N   R   N T X   D   G

V   C  M   R   P E   S   S   O A S

D   P E   P I    V    I   D   Q   N   C

R   M Y N   H   K T X    V   I Y

V   E   I    C   U   L O   S    D  M   O

G  M  V   X T U Y M Y A N

Q  O  V   H   G T N    Z   D   I     K

V   X  Z   H T B    D   L M   S    K

C  R  S   L D   O   B   Z   N    F    X
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2. Palavras do Trânsito

Acidente:

Bafômetro:

Colisão:

Cruzamento:

Estrada:

Ônibus:

Pista:

Rodovia:

RENACH:

RENAVAM:

Você sabe o significado de:

TRÂNSITO
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&

SETRANSDUC
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EM DUQUE DE CAXIAS E MAGÉ4



3. Revendo Conceitos

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Acidentes

Bafômetro

Colisão

Cruzamento

Estrada

Ônibus

Pista

Rodovia

RENACH

RENAVAM

– acontecimentos casuais, imprevistos ou não, que resultam
ferimento, dano, seqüelas, morte, no deslocamento e utilização das vias
públicas por pessoas, veículos, animais.

– aparelho que mede dosagem de álcool contida no sangue a
partir do ar expelido pelo usuário. Segundo o CTB, alterado pela Lei federal
nº 11.705/2008, dirigir sob a influência de qualquer quantidade de álcool é
infração gravíssima, com multa agravada em cinco vezes, retenção do
veículo, recolhimento da CNH e suspensão do direto de dirigir por doze
meses.

– acidente devido ao impacto de dois veículos em movimento.

– interseção de duas vias em nível.

– via rural não pavimentada.

– veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para
mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à
maior comodidade destes, transporte número menores.

– parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos,
identificada por elementos separadores ou por diferenças de níveis em
relação a calçadas, ilhas ou canteiros centrais.

– via rural pavimentada.

– Registro Nacional de Condutores Habilitados.

– Registro Nacional de Veículos Automotores.

Você sabia corretamente
o significado das

palavras?

ATENÇÃO!

Avalie seu resultado.

(04 a 01) acertos:
Vale a pena apreender o
significado das palavras para
entender melhor o trânsito.

(05 a 09)
acertos: Melhore seu
aprendizado, avance no
conhecimento.

– (10) acertos:
Parabéns!  Você conhece a
linguagem do trânsito.

Continue aprendendo mais!
Trânsito é Vida!

PARE!

SIGA!

TRÂNSITO

VIDA
&

SETRANSDUC
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EM DUQUE DE CAXIAS E MAGÉ 5



Motorista, você que é profissional de transporte, habilitado na categoria D,
teste sua conduta no trânsito:

(S) (N) Dirijo com a Carteira Nacional de Habilitação CNH vencida?
(S) (N ) Dirijo sem usar lentes corretivas de visão, aparelho de audição ou

outras adaptações necessárias e impostas pela Lei?
(S) (N) Dirijo sem usar cinto de segurança?
(S) (N) Falo ao celular enquanto dirijo?
(S) (N) Avanço o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória?
(S) (N) Transito em velocidades não permitidas pela sinalização?
(S) (N) Transito na contra-mão, não obedecendo a sinalização?
(S) (N) Paro sobre a faixa de pedestres, não respeitando o cruzamento?
(S) (N) Faço retornos em lugar proibido?
(S) (N) Respeito as distâncias de segurança (seguimento e lateral)?
(S) (N) Uso as setas do veículo ao efetuar manobras?
(S) (N) Olho os retrovisores do veículo antes de sair do “ponto”?
(S) (N) Conduzo o veículo desengrenado (banguela) em declive?
(S) (N) Conduzo o saindo com o veículo em segunda marcha?
(S) (N) Trafego com as portas do ônibus abertas?
(S) (N) Reduzo a velocidade próxima a Escolas?
(S) (N) Reduzo a velocidade ao passar em ondulações transversais (quebra-molas)?
(S) (N) Utilizo o freio do veículo com habilidade, sem movimentos bruscos?
(S) (N) Faço manobras perigosas?
(S) (N) Redobro a atenção ao dirigir em dias de chuva?

4. Auto-avaliação
TRÂNSITO
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Veja os resultados e avalie se você dirige com segurança evitando acidentes.

PARE! (14 A 01) acertos: Cuidado, evite acidentes:
Veja, pense, aja com segurança.

ATENÇÂO! (19 a 15) acertos: Atenção evite hábitos
inadequados, inseguros, pratique direção segura.

SIGA (20) acertos: Parabéns por ser motorista preventivo.

TRÂNSITO

VIDA
&

Questões:

Questões:

Motorista Preventivo:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15 e 19.

10,11,12,16,17,18 e 20.

NÃO

SIM

Resultados
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5. Jogo dos Erros
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Veja e avalie se você
identificou com

atenção.

ATENÇÃO!

PARE! (01 a 03) acertos:

(04 a 05)
acertos:

– (06) acertos:

Cuidado, evite acidentes:
Veja, pense, aja com
segurança.

: Atenção evite
hábitos inadequados,
inseguros, pratique direção
segura.

Parabéns continue sendo
motorista atento e
preventivo.

SIGA!

X

X

X

1. Carro estacionado de forma irregular...
2. Ônibus parado sobre a faixa...

TRÂNSITO
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Resultados
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Sabemos que condições adversas são fatores ou soma de fatores que propiciam situações
de risco no trânsito. O motorista atento identifica e procede corretamente diante de situações
desfavoráveis.

6. Condições Adversas
TRÂNSITO

VIDA
&

Revendo algumas condições adversas do trânsito

n

n

n

n

n

n

Atenção:

Redução da visibilidade.

Diminuição da aderência dos pneus
principalmente em curvas.

Aumento do espaço percorrido em
frenagens.

A água acumulada na via pode causar
aquaplanagem ou hidroplanagem.

Ocorre quando os pneus do veículo
não conseguem retirar a quantidade de
água e, perdem o contato com a via.

Trocar os pneus do veículo sempre que
a profundidade dos sulcos atingir 1,6 m.

n

n

n

n

n

n

n

n

Em caso de aquaplanagem:

Redobrar a atenção.
Reduzir a velocidade.
Aumentar a distância em relação aos
demais veículos.
Manter os faróis baixos acessos.
Redobrar o cuidado em curvas e
frenagens.
Evitar poças e lugares com acumulo de
águas.

Segurar firme o volante, sem virar.
Tirar o pé do acelerador, não frear
bruscamente.

Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

CHUVA
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Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

NEBLINA n

n

n

Redução de visibilidade.
Pistas escorregadias.
Visibilidade nula

n

n

n

n

n

n

Redobrar a atenção.

Diminuir a velocidade.

Utilizar os faróis baixos ou apenas os
faróis de neblina (se houver).

Orientar-se pela faixa branca lateral ou
pela divisória da pista.

Não ultrapassar.

Pare em lugar seguro e aguarde.

LUZ ALTA VINDA
DE VEÍCULO EM

SENTIDO
CONTRÁRIO

n Ofuscamento (cegueira momentânea). n

n

n

n

Redobrar a atenção.

Diminuir a velocidade.

Acender e apagar a luz baixa.

Manter a luz baixa e orientar-se pela
margem direita da via, caso o condutor
que venha em sentido contrário
mantenha a luz alta do veiculo.
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Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

VIAS n

n

n

n

n

n

n

Pavimentação inexistente ou
deficiente.

Curvas mal projetadas ou construídas.

Vias com aclives ou declives
acentuados.

Inexistência de acostamento.

Sinalização deficiente.

Via sem sistema de drenagem,
provocando alagamento.

Vegetação prejudicando a visibilidade.

n

n

n

n

n

Atenção:

Identificar o percurso antes de
percorrê-lo.
Obedecer à sinalização.
Adequar a velocidade ao raio da
curva, quanto mais fechada, a curva,
menor a velocidade a ser impressa.
Utilizar o freio motor. (marcha reduzida
que segura a o veículo na descida).
Jamais descer desengrenado
(banguela).

O uso da marcha reduzida evita a perda
dos freios, causadas pelos desgastes e o
super aquecimento dos mesmos, e
aumenta a estabilidade do veículo.

Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

n

n

n

n

Congestionamentos.

Grande circulação de pedestres,
ciclistas e outros veículos não
motorizados.

Grande circulação de veículos
pesados.

Comportamentos agressivos.

TRÂNSITO n

n

n

n

n

n

n

Redobrar a atenção
Obedecer à sinalização.
Ver no sentido de prever.
Manter as duas mãos ao volante.
Dar preferência ao pedestre.
Atentar para animais nas vias (reduzir

a velocidade, não buzinar).
Não falar ao celular enquanto dirige.
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Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

VEÍCULOS n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Pneus gastos ou mal calibrados.

Freios deficientes.

Lâmpadas queimadas e faróis
desregulados.

Espelhos retrovisores deficientes.

Limpadores de pára-brisas com
defeitos.

Folga no sistema de direção.

Rodas desbalanceadas.

Suspensão desalinhada.

Falta ou deficiência de equipamentos
obrigatórios (cinto de segurança,
macaco, chave de roda, estepe,
triângulo de segurança, extintor na
validade).

Falha na buzina.

Quantidade insuficiente de
combustível.

n

n

n

n

n

n

n

n

Fazer manutenção preventiva, de
acordo com o manual do veículo.
Alinhar direção, balancear as rodas.
Manter funcionando adequadamente o
limpador de pára-brisa e o esguicho.
Manter os retrovisores internos e
externos limpos e regulados.
Manter regulados o motor, nível de
água e cabos de bateria.
Observar sempre as indicações do
painel.
Verificar com freqüência os freios,
nível do fluido, pastilhas e lonas.
Calibrar os pneus corretamente de
acordo com orientação do fabricante e
ter no mínimo sulcos de até dois
mililitros.
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Situação Condições Desfavoráveis Procedimentos Seguros

MOTORISTA n

n

n

n

n

Deficiências visuais, auditivas ou
motoras.

Cansaço, sono.

Fatores comportamentais pressa,
irritação, agressividade, estresse.

Alterações emocionais insegurança,
depressão, pânico provocadas por
trauma fortes.

Uso do álcool, drogas e medicamentos
que alteram a percepção provocando
comportamento de risco.

n

n

n

n

n

Atenção:

Observar as condições físicas e
mentais tratá-las quando necessário.

Observar as atitudes e comporta
mentos dos demais usuários das vias
(pedestres e motoristas).

Respeitar a sinalização.

Identificar situações desfavoráveis e
proceder com segurança.

Respeitar: Se beber não dirija; se
dirigir não beba.

A falha humana é a causa mais
freqüente dos acidentes de trânsito.
Um motorista responsável conhece as
próprias limitações e procede com
segurança.
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7. Identificando Causas de Acidentes

TRÂNSITO

VIDA
&

Observe as figuras e legendas identificando as falhas humanas.

Motorista apressado ultrapassando em pista com

faixa contínua e placa de “proibido ultrapassar”.

Motorista inseguro querendo adentrar numa via

expressa com bastante movimento.

SETRANSDUC
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EM DUQUE DE CAXIAS E MAGÉ 15

Motorista trafegando com pneus carecas



5. Analizando Acidentes
suas causas e conseqüências

TRÂNSITO

VIDA
&

7. Analisando Acidentes,

suas causas e conseqüências

Exemplo:

Exemplo:

Exemplo:

dos acidentes são causados por falhas humanas,
são causados pelas más condições das vias
são por defeitos dos veículos.

Negligência que significa displicência, desleixo, pouco caso para a segurança.

Veiculo sem a devida manutenção (desleixo do proprietário).
Vias sem sinalização. (negligência do órgão competente e responsável pela via).

Imprudência que significa a não observância das regras e normas do trânsito.

O condutor que não respeita o limite de velocidades.

Imperícia que significa falta de habilidade, experiência ao volante.

Um condutor recém habilitado, dirigindo em uma rodovia com situações adversas.

Ver no sentido de prever o perigo, evitando o acidente.

Pensar no sentido de entender a situação de risco e atentar para o que fazer.
Agir no sentido de executar corretamente e a tempo evitando o acidente.

Sabemos que:

Sabemos também que em qualquer acidente
ocorre pelos menos uma das seguintes falhas:

O Motorista responsável necessita:

90%
6%
4%

u

u

u

u

u
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8. Tipos de Acidentes de Trânsito

TRÂNSITO
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Você sabe identificá-los?
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Dois veículos numa via do mesmo sentido,

colisão traseira.

Dois veículos colidindo num cruzamento

de quatro vias não sinalizadas.

Dois veículos colidindo em sentido contrário, frente a

frente, quando na tentativa de uma ultrapassagem em

via com faixa contínua, proibido ultrapassar.



Avalie se você identificou com atenção:

Sabemos que a colisão é um tipo de acidente devido ao impacto de dois ou mais veículos em movimento.

Na primeira gravura temos a colisão traseira, o veículo bate no que está à frente.
Para conduzir com segurança em relação ao veículo que está à frente, é importante trafegar em velocidade
compatível, perceber e proceder de acordo com as condições desfavoráveis e manter a distância segura entre
os dois veículos.

Na segunda gravura temos a colisão transversal, quando os dois veículos se cruzam, em vias sem
sinalização. Para evitar esse tipo de colisão é importante respeitar a preferência do veículo que se aproxima
pela direita. E redobrar a atenção mesmo tendo a preferência.

Na terceira gravura temos a colisão frontal que é o impacto de dois veículos em sentido contrário, frente a
frente.  É gravíssima e causada principalmente por ultrapassagens indevidas, aliadas ao excesso de velocidade
e falta de perícia ao volante. Para evitar esse tipo de acidente, onde geralmente as vítimas são fatais, deve-se
ultrapassar somente pela esquerda, quando a sinalização permitir e em boas condições de visibilidade e
segurança. Jamais ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, lombadas.

O CTB prevê que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte,
os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados e todos juntos são responsáveis
pela segurança do pedestre.

O risco de ocorrer colisões é muito maior se o motorista estiver sob ação ou influência de certos fatores como
fadiga, sono e efeitos de medicamentos.

n

n

n

n

n

Atenção:

Resultados

TRÂNSITO
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9. Regras Gerais de

Circulação e Conduta

TRÂNSITO
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Vamos rever algumas normas gerais de circulação e conduta:

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

( 1 ) Condutor
( 2 ) Motociclista
( 3 ) Ciclista
( 4 ) Pedestre
( 5 ) Cidadão ou entidade civil

(    ) É assegurada a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos
acostamentos das vias rurais para circulação.

(   ) Tem direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir
alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao CTB.

(   ) Deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança  do trânsito.

(   ) Só poderá circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores,
segurando  o guidom com as duas mãos, usando vestuário de proteção, de acordo com as
especificações do COTRAN.

(   ) Desmontado empurrando seu veículo equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

SETRANSDUC
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Veja e avalie se você está sabendo e cumprindo a Lei CTB:

(1) Artigo 68

(2) Artigo 72

(3) Artigo 28

(4) Artigo 55

Artigo 68

– É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas
das vias urbanas  e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a
autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins,
desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

– Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito, aos órgãos ou
entidades do Sistema Nacional de Trânsito,   sinalização, fiscalização e implantação
de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas,
legislação e outros assuntos pertinentes ao CTB.

– O condutor deverá, a todo o momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

– Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão  circular
nas vias: I – Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores,
segurando  o guidom com as duas mãos, usando vestuário de proteção, de acordo
com as especificações do COTRAN.

(5) Parágrafo 1º: O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao
pedestre em direitos e deveres.
–

Resultados

TRÂNSITO
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“Chovia muito, quando Silva, motorista de ônibus, iniciou sua jornada de trabalho, ainda
sem passageiros. Conduzia o veículo pela via e ao fazer uma curva deparou-se com uma
obra onde não existia uma sinalização prévia. Desviou o veículo, mas, passou por uma
poça d'água, aquaplanando. Tentou controlar o veículo e não conseguiu, chocando-se
com uma árvore. Muito nervoso, mas felizmente sem nenhum ferimento, pois utilizava
corretamente o cinto de segurança, comunicou o acidente ao seu superior, que
imediatamente informou ao Departamento de Segurança da empresa. O veículo avariado
foi encaminhado para o setor de manutenção e reparos”.

Analise enumerando as possíveis causas do acidente.

Quais as ações corretivas e preventivas devem ser tomadas em relação ao acidente?

u

u

10. Análises de Acidente de Trânsito
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Possíveis causas do acidente:

Ações:

Condições adversas

Da chuva comprometendo a visibilidade;

Da via com buracos e sem sinalização antes da curva, onde estava sendo feita a obra;

Do condutor, nervoso comprometendo o domínio do veículo,  ocasionando um choque,
que é impacto do veículo com a árvore.

Corretivas – conserto do veículo, manutenção da via com sinalização adequada ao local.

Preventivas – redobrar a atenção em dias chuvosos, em vias com curvas, aclives e
declives. Mapear os pontos de riscos nos trajetos a serem percorridos informando e
conscientizando a equipe de motoristas sobre os procedimentos preventivos a serem
adotados.

n

n

n

n

n
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Resultados

SETRANSDUC
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EM DUQUE DE CAXIAS E MAGÉ22



SETRANSDUC – Boas Práticas

PROJETO: TRANSITO & VIDA

Atividades Educacionais – Caderno 1

Brincando, Apreendendo,Vivendo.

SETRANSDUC

Empresas Filiadas

Equipe Trânsito & Vida

José Carlos Cardoso Machado - Presidente

Auto Ônibus Vera Cruz Ltda
Auto Viação Jurema S/A

Auto Viação Reginas Ltda
Empresa de Transportes Limousine Carioca S/A

Expresso Mangaratiba Ltda
Transportes e Turismo Machado Ltda

Transturismo Rei Ltda - TREL
Viação Vera Cruz S/A

Transportes Fabio's Ltda
Transportes Santo Antonio Ltda

Eduardo Jorge Menezes Morgado – Gestão Executiva
Rosa Maria Maia – Elaboração e Coordenação Geral
Lilia Arruda de Paulo – Suporte Técnico / Pedagógico

Maria Goretti Araujo Pereira – Coordenação Pedagógica
Natália Pecorone de Sá – Coordenação de Custos Operacionais

David Queiroz – Designer / Ilustrador

Ano 2010
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