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O SETRANSDUC 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 –
Educar é prevenir! mobilidade sustentável. Oferece a sua contribuição para a construção de valores que
permearão a Década Mundial de Ações Para a Segurança no Trânsito, na expectativa de que
do nosso universo transporte, façamos ecoar valores que transcendam da Década e se
firmem na multiplicação de pessoas cujo valor da vida seja sempre e indiscutivelmente o
parâmetro para qualquer projeto de circulação de pessoa e veículos no ambiente do trânsito.
O Projeto Trânsito & Vida oferece esse caderno aos Profissionais de Transporte, Motoristas,
Gestores, Empresários do seguimento, em suas diversas vertentes, e as pessoas que
circulam diariamente como condutores de veículos, que hoje, neste ambiente, não se
restringem somente ao automóvel ou ao veículo coletivo, pois temos incorporado à rotina
diária da circulação um contingente enorme de caminhões, motocicletas, ciclomotores,
bicicletas elétricas, bicicletas de propulsão humanas e outros assemelhados, sem que
possamos esquecer-nos do pedestre, o que nos leva a necessidade de rever conceitos e
reavaliar valores, tendo a regra do Trânsito Código de Trânsito Brasileiro CTB como
instrumento de cidadania.
Esse Caderno tem foco direcionado para os condutores e trata da questão da segurança
através do “dirigir” sem cometer ato inseguro e da atenção aos cuidados ou correções às
possíveis condições inseguras encontradas no meio ambiente de circulação que é o seu dia a
dia de trabalho.
Alinhamos as informações para situações de riscos, causas e consequências possibilitando
pensar e repensar na responsabilidade que o ato de dirigir exige: Respeito aos limites da
velocidade, atitude segura no trânsito, evitando ocorrências violentas e danosas à saúde
humana e ao equilíbrio da sociedade, matriz e parâmetro da vida na Terra.

SETRANSDUC 1

OFICINA DE MULTIPLICADORES EM
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
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j Auto Viação Regina’s Ltda.

j Auto Viação Jurema S.A.

l

l

Luiz Claudio da Costa
Pena – Monitor

l

j Transportes e Turismo
A organização do conteúdo foi
concebida a partir dos subprojetos
elaborados pelos participantes das
Empresas Associadas, quando das
Oficinas de Multiplicadores em
Educação e Segurança no Trânsito,
no ano 2013.
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Machado Ltda.
Adão Costa Dutra – Monitor
Uerverton Silveira
Moreira – Almoxarife

j Transturismo Rei Ltda.
l
l

– TREL
Luis Claudio da Silva – Monitor
Edelson Dores da
Silva – Monitor

Prevenindo Violência no Trânsito – Dirigindo com Segurança

ITO

VIDA

j
l

j
l

j
l

Alessandra Luiz de
Oliveira – Psicóloga
Edson Joaquim dos Santos
– Técnico de Segurança do
Trabalho
Transportes Fabio’s Ltda.
Leila Danusa Mendes
– Psicóloga
Viação União Ltda.
Julio Cesar C. Massa – Instrutor
Viação Rubanil e Transportes
América Ltda.
Carlos Antonio S. Delgado
– Instrutor

1. PREVENINDO A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO
DIRIGINDO COM SEGURANÇA
Sabemos que devido ao
crescimento da população e ao
progresso da tecnologia foramse formando as cidades e os
caminhos se transformando em
rodovias e ruas. Com este novo
contexto, os meios de transporte
também aumentaram, e se
diversificaram na forma de
veículos – componentes de
modernidade.
Nessa realidade o Ser
Humano, indutor de todas as
transformações, necessita
cada vez mais promover a
conscientização sobre os
valores, as normas e atitudes
que resultem numa convivência saudável no trânsito. É
fundamental para essa convivência o respeito ao outro
através do comportamento
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seguro em relação ao papel
que desempenhamos quer
seja de pedestre, ciclista,
motociclista e motorista.
O maior conceito de modernidade que podemos difundir
está relacionado proporcionalmente às maiores conquistas
relacionado à preservação,
tanto do meio ambiente, como
de todos os seres vivos que
componham este ambiente e o
homem em todas as hipóteses
será o maior beneficiário desta
modernidade. Uma civilização
avança à medida que consegue estabelecer padrões de
qualidade para o viver.
Todos nós utilizamos o trânsito
diariamente, seja como
passageiros, pedestres ou
condutores.
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Somos responsáveis pela forma de convivência
do espaço urbano. Porém, focando a segurança
visando redução da violência no trânsito, a
parcela maior de responsabilidade volta-se para
o condutor do veículo.

IMPORTANTE
AO CONDUTOR.

TRÂN
SIT

O condutor de veículo além dos VID& A O
conhecimentos legais, a atenção aos
riscos ele precisa da habilidade ao
volante para avaliar as circunstâncias
com exatidão, as distâncias e as velocidades
compatíveis ao meio ambiente de circulação.

¤ Conhecer e praticar as leis e normas do trânsito.
¤ Conhecer as particularidades do veículo, seus

equipamentos e acessórios.

¤ Conhecer as condições adversas iluminação, tempo, vias,

trânsito, veículo, cargas, passageiros e a maneira correta
de enfrentá-las.

¤ Cuidar do estado físico e mental, pois afetam diretamente

a capacidade de dirigir com segurança.

¤ Atenção para os fatores adversos: deficiências visuais,

motoras ou auditivas, cansaço, sono fadiga.

¤ Não ingerir bebida alcoólica ou qualquer outra substância

psicoativa que provoquem diminuição da coordenação
motora, falta de concentração e raciocínio e reações
lentas provocando comportamentos nocivos no trânsito.
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2. TRÂNSITO E TRANSPORTE X PROCEDIMENTOS SEGUROS
Em relação ao meio ambiente de circulação o
ideal seria que tivesse somente vias projetadas,
construídas e conservadas com sinalizações
adequadas. Porém sabemos que esse cenário
nem sempre é possível, na nossa realidade,
pois a maioria das vias possuem condições
adversas sinalização inadequada ou deficiente,
pavimentação inexistente ou defeituosa, aclives
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e declives muitos acentuados, pistas ou faixas
de rolamento com largura inferior à ideal, curvas
mal projetadas ou mal construídas, lombadas,
ondulações e desníveis, inexistência de
acostamento, má conservação, buracos, falhas
e irregularidades, pistas escorregadias ou
drenagem deficiente, permitindo acumulo de
água, vegetação muito próxima da pista.
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Apresentamos “procedimentos seguros” contribuindo para que o condutor utilize as vias reconhecendo
seus perigos e deficiências ajustando-se às suas condições.

2.1 - VIA com CURVA PERIGOSA

h
b

f

Cenário de Riscos
n

Via de mão dupla sem sinalização horizontal demarcando as faixas e nem os sentidos de
direção.

n

Curva acentuada sem sinalizações verticais de regulamentação e advertência.

n

Fluxos de pedestres pela via sem acostamento.

Procedimentos Seguros
n

Atenção redobrada por parte dos condutores. Conhecer e praticar as leis e normas do trânsito
atentando para as particularidades do veículo, seus equipamentos e acessórios; As condições
adversas de iluminação, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e a maneira correta
de enfrentá-las.

n

Ações coordenadas entre os órgãos responsáveis que propiciem a mobilidade de pessoas e
bens com segurança e fluidez através de implantação ou manutenção de sinalização de
segurança viária adequadas ao fluxo de veículos e de pedestres.

Recomendações Legais
“Os órgãos entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das
respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o
exercício do direito do trânsito seguro”. Capítulo I, Artigo 1º, Parágrafpo 3º do 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”. Capítulo III, Artigo 28 do CTB.
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n Via de mão dupla sem sinalização
horizontal demarcando as faixas e nem os
sentidos de direção.
n Curva acentuada sem sinalizações
verticais de regulamentação e advertência.
n Fluxos de pedestres pela via sem
acostamento.
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2.2 - VIA com PONTE ESTREITA em CURVA

h

Cenário de Riscos
Via de mão dupla sem sinalização horizontal demarcando os sentidos de direção.
Ponte estreita sem sinalização prévia.
n Construções próximas ao leito da via.
n Movimentação de veículos e pedestres sem espaços seguros de locomoção.
n
n

b

Procedimentos Seguros
n

n

f
8

Atenção redobrada por parte dos condutores. Conhecer e praticar as leis e normas do
trânsito atentando para as particularidades do veículo, seus equipamentos e acessórios; As
condições adversas de iluminação, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e a
maneira correta de enfrentá-las.
Conjunto de ações coordenadas entre os órgãos responsáveis que propiciem a mobilidade
de pessoas e bens com segurança e fluidez através da análise e avaliação no trecho
apresentado, atuando na deficiência de sinalização viária, garantindo a segurança de
pedestres e a circulação de veículos, de forma a minimizar o impacto dos problemas de
trânsito na vida da população lindeira.

Recomendações Legais
“São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as
estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de
acordo com as particularidades locais e as circunstâncias especiais”. Capítulo 1, Artigo 2º do CTB. “O órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo
pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação”. Capítulo VII – Da Sinalização do Trânsito, Artigo 90, Parágrafo
1º do CTB.
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n Via de mão dupla sem sinalização
horizontal demarcando os sentidos de
direção.
n Ponte estreita sem sinalização prévia.
n Construções próximas ao leito da via.
n Movimentação de veículos e pedestres
sem espaços seguros de locomoção.
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2.3 - VIA em ACLIVE com PONTE ESTREITA

h

Cenário de Riscos
Via de mão dupla em aclive com ponte estreita sem sinalização horizontal.
Construções próximas ao leito da via e vegetação comprometendo a visualização.
n Movimentação de veículos e pedestres sem espaços seguros de locomoção.
n
n

b

Procedimentos Seguros

f

Recomendações Legais

Conduzir o veículo em velocidade compatível com as condições locais: o tipo de via,
condições climáticas, circulação de pedestres ciclistas, motociclistas e outros elementos do
trânsito.
n Frenagens e reduções devem ser graduais e progressivas. Em pistas molhadas ou irregulares, o
veículo precisa de mais espaço para parar.
n Atentar para as condições do veículo e corrigir qualquer instabilidade, como desequilíbrio
anormal nas curvas, dificuldade para trafegar em linha reta ou volante (ou guidão)
“puxando”.
n

“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Capítulo II, Artigo 29, II.
“O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos
trechos em curvas e aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos
e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem”.
Capítulo II, Artigo 32.
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n Via de mão dupla em aclive com ponte
estreita sem sinalização horizontal.
n Construções próximas ao leito da via e
vegetação comprometendo a visualização.
n Movimentação de veículos e pedestres
sem espaços seguros de locomoção.
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2.4 - VIA EM ACLIVE COM CURVA EM “ S”

h
b

f

Cenário de Riscos
n

Via de mão dupla desprovida de acostamentos, em curva, sem sinalizações horizontal e vertical.

n

Construções desordenadas próximas ao leito da via comprometendo a visualização e segurança.

n

Movimentação de veículos e pedestres sem espaços seguros de locomoção.

n

Via sem margens de segurança para circulação do veículo em caso de emergência.

Procedimentos Seguros
n

Conduzir o veículo em velocidade compatível com as condições locais: o tipo de via, condições
climáticas, circulação de pedestres ciclistas, motociclistas e outros elementos do trânsito.

n

Frenagens e reduções devem ser graduais e progressivas. Em pistas molhadas ou irregulares,
o veículo precisa de mais espaço para parar.

n

Atentar para as condições do veículo e corrigir qualquer instabilidade, como desequilíbrio
anormal nas curvas, dificuldade para trafegar em linha reta ou volante (ou guidão) “puxando”.

Recomendações Legais
“Sinalização – conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de
garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e
pedestres que nela circulam” Anexo II – CTB.
“O trânsito, em condições segura, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar medidas destinadas a assegurar esse
direito”. Capítulo I, Artigo 1º, Parágrafo 2º. - CTB.
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n Via de mão dupla desprovida de
acostamentos, em curva, sem sinalizações
horizontal e vertical.
n Construções desordenadas próximas ao
leito da via comprometendo a visualização e
segurança.
n Movimentação de veículos e pedestres
sem espaços seguros de locomoção.
n Via sem margens de segurança para
circulação do veículo em caso de
emergência.
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2.5 - VIA COM CURVA ESTREITA E ELEMENTO FIXO – POSTE INCLINADO

h

Cenário de Riscos
n
n
n
n

b

Procedimentos Seguros
n

n

f

Via de mão dupla desprovida de acostamentos, em curva, sem sinalização prévia.
Construções próximas ao leito da via comprometendo a visualização.
Movimentação de veículos e pedestres sem espaços seguros de locomoção.
Vegetação muito próxima da pista com um elemento fixo (poste) inclinado para o meio
ambiente de circulação.

A inexistência ou deficiência de sinalização é um importante fator de risco. Nesse caso, o
condutor deverá redobrar a atenção, para não ser surpreendido e evitar acidentes.
Adotar velocidade compatível com a curva antes de entrar nela. Entrar com velocidade alta
e ter que frear durante a curva é perigoso e pode ser fatal. Importante aumentar a distância
dos demais veículos e ficar atento para possíveis imprevistos.

Recomendações Legais
“Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover
o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas”. Capítulo II, Artigo 24-II – CTB.
“O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos
trechos em curvas e aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos
e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem”.
Capítulo II, Artigo.
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n Via de mão dupla desprovida de
acostamentos, em curva, sem sinalização
prévia.
n Construções próximas ao leito da via
comprometendo a visualização.
n Movimentação de veículos e pedestres
sem espaços seguros de locomoção.
n Vegetação muito próxima da pista com
um elemento fixo (poste) inclinado para o
meio ambiente de circulação.
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2.6 - VIA URBANA COM PASSAGEM DE NÍVEL – TREM DE PASSAGEIROS

h
b

Cenário de Riscos
n

n

Tráfico intenso de transportes coletivos e veículos pesados.

n

Trecho com circulação de pedestres, ciclistas e outros veículos não motorizados.

n

Comportamento imprudente de passageiros.

Procedimentos Seguros
n

f

Vias com trechos sem pavimentação e outros com má conservação, buracos acentuados,
ondulações e desníveis,

Redobrar a atenção em cruzamentos com via férrea que exigem parada obrigatória.
Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais,
respeitadas as normas de circulação. Colisões com trens são gravíssimas e muito mais
frequentes do que se pode supor.

Recomendações Legais
“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência”. Capítulo III, Artigo 44 –
CTB.
“O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da
sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação”. Capítulo VII, Artigo 90,
Parágrafo 1º - CTB.
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n Vias com trechos sem pavimentação e
outros com má conservação, buracos
acentuados,
ondulações e desníveis,
n Tráfico intenso de transportes coletivos e
veículos pesados.
n Trecho com circulação de pedestres,
ciclistas e outros veículos não motorizados.
n Comportamento imprudente de
passageiros.
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2.7 - TERMINAL RODOVIÁRIO EM CENTRO URBANO

h
b

Cenário de Riscos
n

Área urbana de aglomeração de pessoas e grande circulação de veículos.

n

Tráfego intenso de veículos de passageiros (ônibus).

n

Sinalização inadequada ou deficiente.

n

Inexistência de demarcação de passeio destinado à circulação de pedestres.

n

Inexistência de demarcação de pista destinada à circulação de veículos.

Procedimentos Seguros
n

f

n

Redobrar a atenção mesmo em velocidades compatíveis, pois em caso de aglomeração de
pessoas é grande o risco de acidentes.
Avaliar todos os fatores adversos de vias, veículos, pessoas e demais elementos.

Recomendações Legais
“O condutor deverá, a todo o momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” Capítulo III, Artigo 28 – CTB.
“O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da
sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação”. Capítulo VII – Da
Sinalização do Trânsito, Artigo 90, Parágrafo 1º do CTB.
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n Área urbana de aglomeração de pessoas e grande
circulação de veículos.
n Tráfego intenso de veículos de passageiros (ônibus).
n Sinalização inadequada ou deficiente.
n Inexistência de demarcação de passeio destinado à
circulação de pedestres.
n Inexistência de demarcação de pista destinada à
circulação de veículos.
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2.8 - PONTO de ÔNIBUS - EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS

h

Cenário de Riscos
n
n
n
n

b

Rodovia margeada por área urbana de aglomeração com intensa circulação de pessoas.
Tráfego intenso de veículos de pesados (ônibus coletivos e caminhões de carga pesada).
Inexistência de baia para parada de ônibus e embarque e desembarque de passageiros.
Sinalização inadequada ou deficiente.

Procedimentos Seguros
n O condutor deverá redobrar a atenção, para não ser surpreendido e evitar acidentes, pois a

inexistência ou deficiência de espaço seguro para parada de embarque e desembarque de
passageiros é grande fator de risco.
n

f

O condutor precisa atentar para os demais veículos e sinalizar sempre, para antecipar as
intenções de direção da sua condução; ser cordial, permitindo manobras dos outros
veículos, cedendo passagem. Não permitir provocações nem competir com os demais
condutores.

Recomendações Legais
“O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo,
sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”
Capítulo III, Artigo 49 do CTB.
“Não parar junto ao meio fio para embarque e desembarque” Infração do condutor, Artigo 412 do
Decreto nº 40.872. Regulamento do DETRO/RJ.
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n Rodovia margeada por área urbana de
aglomeração com intensa circulação de pessoas.
n Tráfego intenso de veículos de pesados (ônibus
coletivos e caminhões de carga pesada).
n Inexistência de baia para parada de ônibus e
embarque e desembarque de passageiros.
n Sinalização inadequada ou deficiente.
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3. TRÂNSITO SEGURO CONDUÇÃO SEGURA
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O condutor responsável sabe que é preciso alterar comportamentos inseguros transformandoos em procedimentos e atitudes corretas.

22

Comportamento Responsável

Recomendações – Código de Trânsito Brasileiro

Conhecer e praticar as leis e normas do trânsito;
As particularidades do veículo, seus equipamentos e
acessórios; As condições adversas de iluminação,
tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e a
maneira correta de enfrentá-las.

CTB – Capítulo III – artigo 28 – “O condutor deverá, a todo o momento, ter
o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”.

Circular respeitando os limites de velocidades
estabelecidos na sinalização e ao regular a velocidade
observar constantemente as condições das vias, do
veículo, as condições meteorológicas e a intensidade do
trânsito.

CTB – Capítulo III – artigo 43 – “Ao regular a velocidade, o condutor deverá
observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da
carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito,
obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via”.

Redobrar a atenção ao se aproximar de um cruzamento,
imprimindo velocidade compatível, para em caso de
imprevisto agir com segurança.

CTB – Capítulo III, artigo 44 – “Ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu
veículo com segurança para dar passagem, a pedestre e a veículo que
tenham o direito de preferência”.

Respeitar o cruzamento, não obstruindo o tráfego.

CTB – Capítulo III, artigo 45 – “Mesmo que a indicação luminosa do
semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na
área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito
transversal”.
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Recomendações – Regulamento do Transporte
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros

Comportamento Responsável
Conhecer e praticar o regulamento do transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros do RJ;
As particularidades do veículo, seus equipamentos e
acessórios; As condições adversas de iluminação,
tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e a
maneira correta de enfrentá-las.

CTB – Capítulo XII, artigo 135 “O veiculo de aluguel, destinado ao
transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento
e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar
devidamente autorizados pelo poder público responsável pela concessão”.

O transporte coletivo de passageiros deverá trafegar no
itinerário estabelecido pela linha e parar nos pontos de
embarque e desembarque estabelecidos na concessão
da “linha”.

No caso das vias intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro o
Departamento de Transporte Rodoviário DETRO/RJ, Autarquia, criada pela
Lei 1.221, de 6/11/87, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes é
responsável pela concessão, permissão, autorização, regulamentação,
planejamento, coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e
administração dos serviços intermunicipais de Transportes Remunerados
de Passageiros por Veículos Automotores.
Regulamento DETRO/RJ – Capítulo I, artigo 12, 1 “Transporte Coletivo é o
serviço público regular e contínuo de transporte de passageiros, em
veículos que percorram linhas estabelecidas entre pontos perfeitamente
delimitados segundo itinerários e horário, previamente estabelecido,
pagamento individual de passagens, fixadas pelo DETRO/RJ”.

Trafegar com as portas do veículo fechadas
corretamente.

Código Disciplinar 4 – Das Normas de Ética Profissional, 1.2 – Infrações
Operacionais:
l
l
l

l
l
l

Alterar o itinerário do percurso autorizado.
Não atender o sinal de parada para desembarque dos passageiros.
Não parar junto ao meio-fio para embarque e desembarque de
passageiros.
Permitir o tráfego do veículo com a porta aberta.
Conversar durante o serviço.
Incentivar ou disputar corrida nas vias públicas.
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Recomendações Legais Código
de Trânsito Brasileiro CTB

Comportamento Responsável
O ato de dirigir exige atenção constante, portanto, o uso
do celular ou aparelho de som ou fone de ouvido não
são recomendáveis quando na condução de um veículo.

CTB - Capítulo XV, Artigo 169 “Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança é infração de trânsito”.

Atenção: Acender um cigarro, passar um batom, ou
atender o celular, o condutor tira uma das mãos do
volante, não tendo a possibilidade de conduzir
corretamente o veículo ou fazer uma manobra mais
rápida com habilidade. Os sentidos se dividem
comprometendo a atenção do motorista que é tão
fundamental para o trânsito seguro.

CTB – Capítulo XV, Artigo 252, itens V - “Dirigir o veículo com apenas uma
das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulares de braço, mudar a
macha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios de veículo”; VI
“utilizando-se de fones de ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de
telefone celular”. Essas atitudes são inseguras e infrações de trânsito
médias sujeitas à multa.

Dirigir com conforto significa:

CTB – Capítulo IX, Artigo 107 “Os veículos de aluguel, destinados ao
transporte individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, além
das exigências previstas no CTB, às condições técnicas e aos requisitos de
segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para
autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.”.

Conduzir o veículo sentado na posição correta
observando os espelhos retrovisores regulados antes da
partida; o encosto de cabeça da cadeira deve ficar na
altura dos olhos. Ele evita a “chicotada” do pescoço
numa batida: O cinto precisa ficar sobre o tórax, não
deixar folgado e nem passar o braço por cima dele;
Braços e pernas devem estar ligeiramente flexionados,
posição confortável que reduz o risco de lesões em caso
de impacto.
Praticar o uso correto das mãos no volante exercitando
a habilidade de dirigir com segurança evitando
acidentes.
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4.1 – Identifique as palavras grifadas no texto
“O condutor deverá, a todo o momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Capítulo III,
Artigo 28 – CTB.
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A atenção é a máxima no trânsito!
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4.2 – Jogo dos Erros
Descubra 6 situações de riscos.
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RESPOSTAS - Caça Palavras
Verifique se você identificou as palavras grifadas no texto.

“O condutor deverá, a todo o momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Capítulo III, Artigo 28 – CTB.
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RESPOSTAS - Jogos do Erros
Descobriu as 6 situações de riscos?
Respostas:
1) Área urbana com aglomeração com
pessoas circulando entre veículos.
2) Tráfego intenso de veículos de
passageiros (ônibus) fazendo
ultrapassagem arriscada.
3) Sinalização inadequada ou deficiente.
4) Pedestre atravessando via fora da
faixa.
5) Veículo parado em cima da faixa limite
de sinalização de pedestres.
6) Condutor utilizando-se de celular
enquanto dirige.

ACERTOS

01 a 03
ACERTOS

03 a 05
ACERTOS

06

28

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

ATENÇÃO!
Evite hábitos inadequados, inseguros, pratique direção segura.

SIGA!
Parabéns! Continue sendo motorista atento e preventivo.
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Sites interessantes
www.setransduc.com.br
Site do Sindicato das Empresas de Transportes
Rodoviários em Duque de Caxias e Magé, que agrega 13
empresas de ônibus, operando 248 linhas. Atua através
de Programas e Projetos Técnicos e Pedagógicos
contribuindo para elevar os padrões de qualidade na
prestação dos serviços da Região.
www.mec.gov.br
Site oficial do Ministério da Educação (MEC), Pesquisas
por meio de palavra chave / Parâmetros em ação (PCN) /
Jornal do MEC / Lins interessantes / Política educacional /
Educação a distância etc.
www.denatran.gov.br
Site do Departamento Nacional de Trânsito com links para
Câmaras Temáticas / Cartilhas e Manuais / Código de
Trânsito / Consultas Públicas / Dados Estatísticos /
Municipalização do Trânsito / Legislação / Política
Nacional de Trânsito etc.
www.dnit.gov.br
Portal das Rodovias Federais Brasileiras com distâncias
entre cidades/ Roteiro quilométrico de uma cidade para
outra/ condições de rodovias/ Pedágios/ Placas de
sinalização e seus significados/ Histórico do rodoviarismo
/ Nomenclatura das rodovias etc.
www.cetran.rj.gov.br
Site do Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro –
CETRAN/RJ, com sede no Rio de Janeiro, integrante do
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Sistema Nacional de Trânsito – SNT, constitui-se órgão
normativo, consultivo, coordenador, de deliberação coletiva
e, também, como instância recursal máxima, de recursos
contra decisões da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações – JARI, nos casos em que a legislação estabelece.
O Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/RJ tem
vinculação para suporte técnico financeiro da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, e dos Municípios, conforme
Art. 337 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
www.detrans.com.br
Site dos Detrans do Brasil / Acesso aos Departamentos de
Trânsito de todo o Brasil / Algumas companhias de seguros/
Mapas rodoviários / DERs dos Estados / Distâncias entre
cidades / Legislação de trânsito etc.
www.detro.rj.gov.br
Site do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado
do Rio de Janeiro, Autarquia responsável pela concessão,
permissão, autorização, regulamentação, planejamento,
coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e
administração dos serviços intermunicipais de transportes
remunerados de passageiros por veículos automotores.
www.fetranspor.com.br
Site da Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, que agrega dez
sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por
transportes urbanos, interurbano e de turismo e fretamento,
respondendo por 81% do transporte público regular no
Estado do Rio de Janeiro.

Sites interessantes
www.antp.org.br
Site da Associação Nacional de Transportes Públicos
ANTP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em
1977, voltada ao setor de transporte público e do trânsito
urbano do Brasil e que tem por objetivo desenvolver e
difundir conhecimentos visando seu contínuo
aprimoramento.
www.transportes.gov.br
Informações sobre transporte aquaviário (hidroviário e
marítimo) / Transporte terrestre (rodoviário e ferroviário) /
Legislação do transporte / Informações sobre licitações /
links para empresas e sites relacionados à área de
transportes.
www.duquedecaxias.rj.gov.br
Site da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias com
notícias sobre agricultura, assistência social, cultura,
defesa civil, educação, esporte, habitação, lazer, meio
ambiente transporte, segurança pública e outros
assuntos do interesse da população do Município.
www.operacaoleisecarj.gov.br
Site da Operação Lei Seca que já salvou milhares de
vidas. Com a importante missão de diminuir estatísticas
preocupantes e alertar a população sobre todos os riscos
da combinação do álcool com a direção, esta Política
Pública permanente do Governo do Estado do Rio de
Janeiro tem mobilizado diariamente centenas de
motoristas na Capital, Região Metropolitana e Baixada
Fluminense.

www.transitobrasil.com.br
Site com noticias, artigos e links de trânsito / Enquetes / Teste
Drive com perguntas para verificar o conhecimento sobre
trânsito / Direção Defensiva / Meio Ambiente / Transitando
Legal com artigos interessantes.
www.guiadobrasil.com.br
Mapas/ Vídeos/ Fotos e informações das cidades do Brasil.
www.estradas.com.br
Site com links para Detrans / Pedágios / Paradas de Apoio em
algumas cidades / Distribuidoras de combustíveis / Agência
de viagens / Site oficiais dos estados / regiões turísticas no
Brasil / Trânsito / rodovias / condições das estradas.
www.cnt.org.br
Site da Confederação Nacional de Transporte, o portal de
transportes do Brasil/ Notícias do setor/ Pesquisas etc.
www.abramet.org.br
Site da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego sobre
dados e estudos científicos sobre questões de segurança e
da saúde no trânsito.
www.transitoamigo.com.br
Site da Associação de Parentes Amigos e Vitimas de Trânsito
– TRÂNSITOAMIGO, como organização civil. Tem como foco
“Bandeira branca contra a violência das ruas e estradas
brasileiras. Na defesa da civilidade e da harmonia na
circulação viária do brasileiro."
www.pedestres.org.br
Site da Associação Brasileira de Pedestres (ABRASPE)
Relação do pedestre com o espaço público e o transporte/
Fórum de Transporte/ espaço aberto com matérias
atualizadas representativas das vítimas de trânsito.
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Projeto Transito & Vida
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários
em Duque de Caxias e Magé – SETRANSDUC.
Projeto Trânsito & Vida
Página 166 – Protocolo A.3 em 02/09/1996.
Registro Integral às folhas nº 1490 do livro 849 do
2º Ofício de Título e Documentos, sob nº 32.498
em 02/09/1996.

Rua Almirante Grenfall, 405 - Bloco 2 / 6o andar
Parque Duque de Caxias - Duque de Caxias
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 25.085-135
www.setransduc.com.br
setransduc@setransduc.com.br
rh@setransduc.com.br
(21) 2673-6477
(21) 2771-1628

CUIDE-SE BEM
Cuide-se bem!
Perigos há por toda a parte
E é bem delicado viver
De uma forma ou de outra
É uma arte, como tudo...

Projeto
TRÂNSITO

&

VIDA

Cuide-se bem!
Tem mil surpresas
A espreita
Em cada esquina
Mal iluminada
Em cada rua estreita
Em cada rua estreita
Do mundo...
Prá nunca perder
Esse riso largo
E essa simpatia
Estampada no rosto... (2x)
Cuide-se bem!
Eu quero te ver com saúde
E sempre de bom humor
E de boa vontade
E de boa vontade
Com tudo...
Prá nunca perder
Esse riso largo
E essa simpatia
Estampada no rosto... (4x)
Guilherme Arantes
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