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EDITORIAL

Não vire

#NãoVireEstatística

OBrasil não está em guerra, 
não está enfrentando ne-
nhuma epidemia, não so-

freu nenhum terremoto ou tsuna-
mi devastador. No entanto, mais de 
40 mil pessoas continuam morrendo 
todos os anos e outras 200 mil ficam 
feridas, vítimas da nossa irrespon-
sabilidade e falta de consciência no 
trânsito. Não podemos aceitar e con-
viver com essas estatísticas. 

Por isso, para reduzir em até 50% 
o número de vítimas fatais em aci-
dentes até 2020, meta estabelecida 
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), o Governo do Estado de 
São Paulo, por meio das Secretarias 
e Órgãos públicos ligados ao assun-
to, criou o Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito. 

O Movimento inclui campanhas 
educativas, segurança das vias e ve-
ículos, fiscalização, obras e melhoria 

na gestão das respostas aos acidentes. 
Com isso, os resultados começaram a 
aparecer: nos 10 primeiros meses de 
2016 tivemos redução de 6% nas mor-
tes no Estado de São Paulo, compara-
do ao mesmo período do ano anterior. 

Devemos comemorar cada vida sal-
va e trabalhar para que os índices de 
vitimas fatais sejam cada vez menores. 
Para atingir a meta proposta pela ONU 
é fundamental que toda a sociedade 
civil se envolva, participe e apoie o Mo-
vimento. E, acima de tudo, que cada 
um de nós, motoristas, motociclis-
tas, ciclistas e pedestres, mudemos o 
nosso comportamento, já que as pes-
quisas indicam que 94% dos aciden-
tes são causados por falha humana. 

A gente sabe o que tem de fazer, 
mas nunca é demais lembrar: se be-
ber não dirija, respeite a sinalização e 
os limites de velocidade e mantenha 
seu veículo sempre em ordem. 

estatística

ENGAJE-SE NESSE 
MOVIMENTO NAS 
REDES SOCIAIS:

@MPSTransito

twitter.com/mpstransito

Movimento Paulista de  
Segurança no Trânsito

@detransp

twitter.com/DetranSP

youtube.com/DetranSP  

 @artespoficial  

twitter.com/artespsp

 youtube.com/artespsp
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TRÂNSITO

Metaspara todos
Programa visa a reduzir 
pela metade, até 2020, 
o número de mortes nas 
ruas e estradas paulistas. 
Estratégia envolve 
melhoria de estrutura 
– mas motoristas e 
pedestres também 
precisam fazer sua parte

T odo ano, os paulistas estão 
acostumados a ver nas es-
tradas de São Paulo, entre 

dezembro e fevereiro, um grande 
número de policiais rodoviários, fun-
cionários das concessionárias de ro-
dovia, ambulâncias, guinchos – um 
pelotão de veículos e pessoas para 
dar conta de outra multidão: os tu-
ristas que aproveitam as festas de 
fim de ano e as férias escolares para 
viajar pelo estado. A mobilização do 
enorme contingente de agentes de 
trânsito faz parte da Operação Ve-

rão, ação do Governo do Estado de 
São Paulo com o apoio das polícias 
e órgãos de trânsito. A ação inclui a 
produção mais intensa de boletins 
informativos sobre os trechos mo-
vimentados, ações para agilizar as 
passagens nos pedágios e campa-
nhas de educação no trânsito.

A estratégia, implantada em sua 
versão mais recente entre 19 de de-
zembro de 2016 e 5 de fevereiro de 
2017, tem como um dos objetivos 
manter a tendência de queda na 
quantidade de acidentes e, assim, 
colaborar com a meta do Movimen-
to Paulista de Segurança no Trânsito. 
O programa tem como meta dimi-
nuir pela metade, entre 2010 e 2020, 
o número de mortos em acidentes. 
A inspiração veio da Década de Ação 
Pela Segurança Viária, período de 
2011 a 2020 estabelecido pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
para combater o problema.

De 2010 para 2015, os óbitos nas 
vias de São Paulo diminuíram 21%: 

passaram de 7.685 para 6.066, se-
gundo dados do Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade (Mi-
nistério da Saúde) e do Infosiga 
(Movimento Paulista). Nas rodo-
vias sob concessão, o recuo foi um 
pouco mais acentuado: de 25,2% 
entre 2010 e 2015, de acordo com 
a Agência de Transporte do Esta-
do de São Paulo (Artesp). A agência 
também trabalha com uma segun-
da meta: reduzir em 20% o número 

Números de óbitos em 2015

Batida 
entre carros

2.235

1.666

716

Atropelamentos

Choque com 
objetos/estruturas

(Fonte: Infosiga- SP)
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de feridos ao longo da década. Até 
2015, o declínio foi de 10,5%.

O gerente de segurança e si-
nalização da Artesp, Carlos Cam-
pos, afirma que os resultados al-
cançados nas estradas se devem 
a medidas ligadas a quatro pilares 
principais: conscientização, infra-
estrutura, operação e fiscalização. 
A Agência destaca, por exemplo, 
que desde o início do processo 
de concessão à iniciativa priva-
da, em 1998, foram duplicados 
1.022 quilômetros, feitas 595 fai-
xas adicionais, 257 vias marginais,  

192 passarelas e 2.380 quilôme-
tros de acostamento.

“Quando duplicamos uma rodo-
via, reduzimos a possibilidade de 
colisão frontal. Ao implantar faixa 
adicional, caem as colisões trasei-
ras. Também investimos na implan-
tação de elementos de proteção 
para amortecer eventuais impac-
tos. Desde 2007 já instalamos qua-
se 2 milhões de defensas metálicas, 
por exemplo”, diz Campos.

A melhoria na infraestrutura in-
clui a implantação de sofisticados 
sistemas de vigilância por câmeras, 
que, entre outras coisas, detectam 
mais rapidamente qualquer ocor-
rência e, assim, aceleram a chega-
da do resgate. A cada dia são feitos, 
em média, 183 atendimentos nas 
rodovias paulistas sob concessão. 
As ambulâncias de resgate che-
gam em até 10 minutos.

Há um fator fundamental, porém, 
que pouco tem a ver com a estrutura 
da via: a prudência do motorista. “O 

O PERFIL DAS VÍTIMAS

Faixa etária

Pedestres ou tipo de veículos

(nos acidentes com mortes, 2015. Fonte: Infosiga-SP)

TRÂNSITO

“Acidentes ocorrem por 
diversos fatores, que 
isolados poderiam não 
gerar uma ocorrência, 
mas associados criam uma 
situação potencial de risco. 
Se eliminamos esses fatores 
contribuintes, podemos 
evitar que o acidente ocorra”, 
Carlos Campos, gerente da Artesp

“ Na cidade, existem  
paradas a todo instante 
para se acomodar, 
a velocidade é mais 
baixa e você geralmente 
está sozinho dentro do 
carro. Quando viaja em 
família, está sujeito a 
distrações e pode se sentir 
desconfortável por guiar 
por muito tempo. Isso 
aumenta as chances de que 
um erro seja cometido.”

Até 17 anos

40 a 49

70 ou mais

18 a 29

50 a 59

Não 
informado

30 a 39

60 a 69

Automóvel

Outros

Motocicleta

Bicicleta Não 
informado

Ônibus

Pedestre

Caminhão

27%

18%

15%11%

11%

8%

5%
5%

29%

28%

24%

11%
1%1%

3%
5%

fator humano está presente na gran-
de maioria dos acidentes”, sublinha 
Campos. “Usar o cinto de segurança, 
inclusive no banco traseiro, não dei-
xar as malas soltas, não dirigir se be-
ber, colocar a criança em um assento 
adequado – tudo isso é determinan-
te para salvar vidas.”

A cautela se torna ainda mais im-
portante no verão, época de tráfe-
go mais intenso, de chuvas mais for-
tes e de viagens mais frequentes.
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Colisão traseira 
e engavetamentos 

Quando mais ocorrem:  
em trechos de fluxo intenso 
de veículos ou quando há redução 
repentina de velocidade.
O que fazer:  respeite o limite 
de velocidade; conserve 
distância segura do veículo à sua 
frente; realize regularmente a 
manutenção de lanternas e faróis; 
não fale nem escreva mensagens 
ao celular; mantenha a atenção 
na pista: não dirija cansado ou 
com sono, não desvie o olhar para 
conversar, evite mexer no rádio ou 
pegar objetos no porta-luvas.

Colisão frontal
Quando mais ocorrem: 
em vias de mão dupla, entrada 
e saída de rodovias

Quando mais ocorrem: 
em acostamentos ou em tentativas 
de atravessar a pista, sobretudo 
à noite. Como o farol dos carros 
só ilumina 100 metros à frente, 
é comum que o pedestre veja o 
automóvel, mas não seja visto.
O que fazer (motorista): respeite 
o limite de velocidade; realize 
regularmente a manutenção dos 
faróis; mantenha a atenção na pista: 
não se deixe distrair por conversas 
ou agitações no interior do veículo.
O que fazer (pedestre):  use 
passarelas ou pontos sinalizados 
para atravessar a pista; só atravesse  
quando houver distância segura; 

Quando mais ocorrem:  em 
situações em que o motorista perde 
o controle e entra em canteiros 
centrais, colide com guard-rails 
(muretas metálicas, defensas), 
barreiras, cancelas ou outro 
automóvel parado fora da pista.
O que fazer:  respeite o limite 
de velocidade; realize 
manutenção periódica do carro, 
mantenha a atenção; diminua 
a velocidade durante chuva e 
neblina, não fale nem escreva 
ao celular e não dirija cansado.

OS PRINCIPAIS ACIDENTES 
– E COMO EVITÁ-LOS

Batidas entre carros

Atropelamentos

Choques
O que fazer: repeite o limite 
de velocidade; só ultrapasse 
em locais permitidos, quando 
tiver visibilidade plena e houver 
distância segura para fazer a 
operação; mantenha sempre o 
farol baixo aceso.

Colisão lateral
Quando mais ocorrem: em locais 
de grande fluxo e próximo a saídas 
ou entradas de veículos.
O que fazer: dê seta antes de mudar 
de faixa ou de fazer uma conversão; 
ao entrar na rodovia, utilize sempre 
a faixa de aceleração.

Cidade de São Paulo

Mortes no trânsito

7.685
6.066

3.843

Sexo

77%
Homem

17%
Mulher

6%
Não informado
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evite caminhar no acostamento 
(quando há situação de risco na 
pista, é comum que os motoristas 
desloquem o carro para o 
acostamento, por reflexo); vista 
roupas que se destaquem (evite 
cores escuras, por exemplo); não 
corra, para não tropeçar; não use 
calçado que possa enroscar 
ou escorregar.
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Sem
sobressaltos

Veja o que é preciso fazer 
antes e durante a viagem 
para seguir na rodovia 
de modo tranquilo

P ôr o pé na estrada pode pa-
recer missão sem grande 
mistério. Mas envolve auto-

móveis em alta velocidade e, por-
tanto, requer inúmeros cuidados 
– o que comer, o modo de trans-
portar grandes objetos ou de pro-
ceder nas situações de risco. Con-
fira dicas para um passeio seguro.

Planeje-se!
A viagem começa antes de você 
sair de casa. Verifique se a CNH 
e o licenciamento do veículo 
estão em dia. “Se o trajeto for 
longo, veja onde vai descansar, 
se alimentar e ir ao banheiro. Isso 
é essencial para estar em boas 

ANTES DE VIAJAR

PREVENÇÃO      

condições, o que minimiza riscos 
de acidente”, diz a coordenadora 
da área de segurança e 
sinalização da Artesp, Viviane 
Riveli.

Fuja dos horários de pico
As rodovias paulistas têm 
câmeras que mostram, em tempo 
real, a situação do trânsito em 
vários trechos. Tais informações 
estão no Twitter da Artesp: 
@artespsp. “Com isso, você 
pode escolher o momento mais 
adequado para sair, evitando 
congestionamentos. Quanto 
mais estressado o motorista, 
maiores as chances de cometer 
erro ao volante”, afirma o gerente 
de segurança e sinalização da 
Artesp, Carlos Campos.

Check-up é fundamental
Reponha a água do radiador e do
limpador de para-brisa; 
faça revisão geral (freios,  
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a largura do carro, será necessário
requisitar Autorização Especial 
de Trânsito, concedida pelo 
Dnit  (Departamento Nacional 
de  Infraestrutura de Transportes) 
ou pelo DER (Departamento de  
Estradas de Rodagem).

Sem descansar, nada de volante
“Se a pessoa estiver cansada, não 
deve fazer viagem longa. Até piscar 
fica mais lento quando estamos 
sonolentos, e um segundo de olho 
fechado é suficiente para provocar 
uma tragédia. Caso sinta sono, 
procure um posto ou algum lugar 
fora da rodovia e durma um pouco. 
Jamais descanse no acostamento”, 
recomenda Viviane.
             
Alimente-se, mas evite 
comida pesada
Antes de dirigir, procure hidratar-se 
bem e dê preferência a alimentos 
leves: legumes, verduras, frutas e 
pequenas porções de carne.    

Respeito (às leis) é fundamental
“Um veículo a 100 km/h percorre 
100 metros em pouco mais de 
3 segundos. Conforme você 
aumenta a velocidade, seu tempo 
de reação para evitar uma tragédia 
fica cada vez menor. Por isso, é 
fundamental respeitar os limites e 
a sinalização colocada ao longo da 
estrada”, explica Campos.

Luzes e faróis: você sabe usá-los?
Luz de posição (mais conhecida 
como “lanterna”) deve ser acionada 
à noite, quando o carro está 
parado durante embarque ou 
desembarque de passageiros, carga 
ou descarga de mercadorias.
Nas rodovias, o farol baixo já era 
obrigatório à noite e nos túneis com 
iluminação. Desde 8 de julho de 
2016, a regra passou a valer também 
durante o dia, destaca o Detran.SP.
Farol alto, só em vias ou túneis sem 

DURANTE A VIAGEMamortecedores, sistema elétrico, 
iluminação e fluidos); calibre os 
pneus (estepes, inclusive) e os 
substitua caso estejam carecas.

Carga acoplada?  
Veja o que diz o Detran

BICICLETA: Quando 
transportada na traseira,

não deve bloquear a placa e  as 
luzes do veículo, nem exceder a 
largura do automóvel. No teto, 
pode ir deitada ou em pé.  Em todos 
os casos, deve estar bem afixada.

PRANCHA: Apenas no teto 
e desde que não exceda a 
largura e o comprimento 

do veículo nem atrapalhe a 
visibilidade. Precisa ficar presa a 
um bagageiro fixo, instalado na 
parte superior do automóvel.

CAIAQUE: Assim como a 
prancha, vai no teto.

Se ultrapassar o comprimento ou

iluminação, mas precisa ser trocado 
pelo baixo quando algum veículo 
se aproximar na direção contrária 
ou houver outro na sua frente.
O pisca-alerta é para indicar 
situações de emergência ou 
sinalizar que o automóvel está 
impossibilitado de seguir adiante.
Por fim, a seta deve anteceder 
qualquer deslocamento 
lateral, como mudanças de 
faixa, ultrapassagens, curvas e 
conversões.

O cinto de segurança é para todos
Além de fundamental, o cinto é 
obrigatório a todos os ocupantes 
do veículo – todos.
Pesquisa realizada pela Artesp no
início de 2016 aponta que 48% dos
passageiros ficam no banco 
traseiro sem o acessório, 
aumentando as chances de lesão 
em acidentes. “Imagine o peso 
de quem viaja atrás, multiplicado 
por 10, 20 vezes, sendo lançado 

contra quem está na frente”, diz 
José Antonio Oka, coordenador do 
Observatório Paulista de Trânsito 
do Detran.SP.
Em caso de colisão, é necessário 
substituir o cinto, mesmo sem 
avaria aparente no equipamento, 
que não foi projetado para ser 
submetido a vários impactos, 
explica Oka.

Chuva ou neblina? 
Atenção em dobro
Reduza a velocidade, mantenha 
distância de 10 metros em 
relação ao carro à frente e evite 
fazer ultrapassagens. Acenda 
o farol baixo mesmo se ainda 
for dia e ajuste a velocidade do 
limpador de para-brisa segundo 
a intensidade da chuva. Em 
aquaplanagens, tire o pé do 
acelerador. Não pise nos freios 
nem vire a direção até que 
os pneus voltem a entrar em 
contato com a pista.
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Em viagens na 
estrada ou passeios 

de carro, o transporte 
de crianças exige 

atenção redobrada

A cada dia, mais de 500 crian-
ças morrem no mundo víti-
mas do trânsito, conforme 

dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). No Brasil, ele é a princi-
pal causa de óbito acidental de crian-
ças e adolescentes com até 14 anos, 

No Brasil, o equipamento é
obrigatório até os sete anos e
meio. O modelo mais apropriado
varia conforme a idade da criança.
No primeiro ano de vida, deve ser 
utilizado o bebê conforto. Até
os quatro anos, o dispositivo 
adequado é a cadeirinha. Para os 
mais velhos, até os 7 anos e meio, 
basta um assento de elevação. 
Dos sete anos e seis meses aos 10 
anos, deve-se usar cinto individual
de segurança do próprio banco
traseiro do veículo.
Viajar de carro com a criança no 
colo é arriscado, enfatiza José 
Antonio Oka, coordenador do 
Observatório Paulista de Trânsito 
do Detran.SP. “Alguns pais acham 
que vão conseguir segurar o 
filho, mas em uma colisão, há a 
desaceleração da batida. Uma 
criança de 10 quilos, por exemplo, 
vai oferecer um impacto de 100, 
200 quilos nos braços do adulto.”

Em transportes coletivos, 
o uso da cadeirinha não é 
obrigatório. No caso de ônibus 
rodoviário, o recomendável é 
verificar previamente com a 
empresa se o dispositivo pode 
ser levado e fixado — muitas 
oferecem bancos adaptados. 
Em táxis, basta consultar  
o motorista.
Se for necessário que a criança 
viaje no colo, o cinto de 
segurança deve ser colocado 
apenas no responsável.

Sentar no banco da frente só é 
liberado depois que a criança 
completa dez anos de idade. 
Mas a legislação prevê exceções. 
Uma delas é se o carro só tiver 
bancos dianteiros (picapes, por 
exemplo). Nesse caso, é preciso 
verificar como o fabricante 
orienta a fixação das cadeirinhas. 

Outras exceções previstas na 
legislação: quando há mais crianças 
no carro do que a quantidades 
de assentos disponíveis na parte 
de trás do veículo ou quando o 
automóvel só conta com cintos 
de dois pontos, no banco traseiro. 
Em ambas as situações, o uso do 
dispositivo é obrigatório.

Nos passeios de moto, crianças
só podem ser levadas na garupa
depois dos sete anos — e apenas 
se apresentarem condições de 
cuidar da própria segurança 
e tiverem capacete e calçado 
adequados.

Transportar criança sem os 
equipamentos de segurança é 
uma infração gravíssima. Além de 
somar sete pontos na carteira de 
habilitação, o motorista tem de 
pagar multa no valor R$ 293,47.

    Cadeirinha sempre Táxi e ônibus

Na frente, não

Antes dos sete, só de carro

Penalidade

Cuidados 
que salvam

segundo informações do Ministério 
da Saúde. Alguns cuidados básicos 
podem ajudar a mudar essa reali-
dade. Veja quais medidas adotar na 
hora de transportar os pequenos, 
seja em viagem na estrada ou pas-
seios corriqueiros de carro.

REGRAS     
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Pequenas distrações ao volante podem provocar 
graves acidentes, além de multas

D istrações ao volante au-
mentam em até três vezes 
o risco de acidentes. A con-

clusão é da National Highway Traf-
fic Safety Administration, órgão res-

Fumar mantém o 
motorista distraído em média 
por 12 segundos, afirma estudo 
da Universidade de Roma. Não 
há punição específica no Código 
de Trânsito Brasileiro, mas a 
atitude pode render multa caso o 
motorista seja flagrado guiando 
com apenas uma mão.

Uma resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito determina 
que a instalação de equipamentos 
como mini TVs e DVDs no painel 
só é permitida se o aparelho 
tiver dispositivo que impeça o 
funcionamento quando o veículo 
está em movimento. No banco 
de trás, o uso é liberado. 

Pode até ser corriqueiro, 
mas mudar a estação do rádio 
enquanto dirige também é uma 
conduta não recomendada. 
Por desviar o foco do motorista, 
resulta em multa de R$ 88,38 
e três pontos na CNH.

Estudo da Sociedade 
Britânica de Psicologia mostrou 
que 77% das pessoas analisadas 
não notaram estímulos visuais 
na estrada enquanto dirigiam e 

Aproveitar o trânsito mais 
tranquilo ou uma parada 
no semáforo para conferir 
a aparência no espelho do 
quebra-sol, além de arriscado, 
pode pesar no bolso. A multa 
por guiar sem atenção é de 
R$ 88,38. O motorista também 
ganha três pontos na CNH.

Usar o telefone Fumar

Assistir TV

Mexer no rádio

Ouvir som muito alto

Olhar-se no espelho 

Corriqueiras, 
mas perigosas

EVITAR

Dirigir enquanto usa o 
celular é tão perigoso quanto 
pegar o volante após consumir 
álcool. “Estudos têm mostrado 
que o prejuízo ao reflexo é muito 
similar. O motorista não presta 
atenção no que está ao redor e 
isso prejudica a capacidade de 
reação”, afirma José Antonio Oka, 
coordenador do Observatório 
Paulista de Trânsito do Detran.
SP, que completa: “Uma pesquisa 
estimou que o tempo médio de 
distração é de quatro segundos. 
Se o veículo estiver a 90 km/h, o 
condutor percorre, às cegas, o 
equivalente a um campo 
de futebol.”
Entre 2010 e 2015, o número de 
multas por esse tipo de infração 
no estado cresceu 43%, segundo 
levantamento do Detran.SP. A 
prática é vetada mesmo durante 
paradas em semáforos ou 
congestionamento. 

ouviam música ao mesmo tempo. 
Se o som estiver muito alto, além 
de distrair o motorista, pode 
incomodar quem está próximo. 

ponsável pela segurança viária nos 
Estados Unidos. Em geral, são situa-
ções tão rotineiras que poucos moto-
ristas se dão conta do perigo que re-
presentam. Confira as mais comuns.

SEMPRE É BOM 

LEMBRAR

Se beber, 
não dirija

Revise o carro 
antes de cair 
na estrada
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Nas praças de pedágio, motorista precisa 
se manter atento para evitar colisões

Cautela 
nunca é demais

FISCALIZAÇÃO

10 

N ão são apenas as curvas e ul-
trapassagens que merecem a 
atenção do motorista na estra-

da. Um descuido em qualquer trecho da 
viagem pode custar caro, até mesmo, nas 
praças de pedágio, onde também é pre-
ciso cautela para evitar acidentes.

São duas as opções que o condutor 
tem ao passar pelas pistas de pedagia-
mento, e cada uma delas demanda dife-
rentes tipos de cuidados, afirma Carlos 
Campos, gerente de Segurança e Sinali-
zação da Artesp.                   

“Caso decida pelo pagamento manu-
al, o motorista vai se dirigir às cabines 
com funcionários da concessionária, e 
terá de parar o veículo para pagar a tari-
fa. É importante que ele escolha sua fai-
xa e não fique zanzando de uma para a 
outra, pois isso pode provocar uma co-
lisão. Ele também deve manter a veloci-
dade baixa e estar atento ao fluxo de ve-
ículos”, recomenda.

A outra opção é o pagamento eletrô-
nico, que representa 60% das passagens 
nas cabines de pedágio das rodovias 

paulistas. Em 2011, o governo estadual 
quebrou o monopólio deste serviço am-
pliando o número de usuários e ofere-
cendo inúmeros benefícios como mais 
opções empresas, de planos e serviços. 
Com este método de pagamento, o mo-
torista deve verificar se a etiqueta eletrô-
nica está ativa e bem posicionada, para 
que o sinal emitido seja captado pelas 
antenas instaladas nesses locais e libe-
re a cancela para a passagem do veículo. 

É obrigatório reduzir a velocidade para 
40 km/h ao se aproximar das praças de 
pedágio e manter uma distância segura 
em relação ao veículo que está à frente — 
o ideal é ficar pelo menos 30 metros atrás. 

Segundo Campos, na hipótese de ocor-
rer problema na leitura da etiqueta e a can-
cela não abrir, as chances de uma colisão 
traseira são grandes, caso o motorista do 
carro de trás não adote essas medidas. 

Para aumentar a segurança nos tre-
chos de pedágio e coibir infrações, con-
cessionárias que operam em São Pau-
lo passaram a investir, desde setembro 
deste ano, em fiscalização eletrônica. 
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Viajar de carro com animais requer cuidados para 
garantir o conforto do pet e não infringir a lei

L evar o amigo de quatro patas 
para passear de carro pode ser 
divertido, mas é preciso tomar 

alguns cuidados para não desrespei-
tar a lei nem fazer com que a viagem 
se torne arriscada ou estressante. 

Em boa 
companhia

O Código de Trânsito Brasileiro 
considera infração média transpor-
tar animais à esquerda ou entre as 
pernas e os braços do motorista. Já 
carregar animais na parte externa 
do veículo, como em caçambas, é 

infração grave. O condutor soma 
cinco pontos na carteira e paga 
R$195,23 de multa, além de ter o 
veículo retido.

Apesar de a legislação não exi-
gir que cães e gatos sejam levados 
em caixas transportadoras, cadeiri-
nhas especiais ou presos com cinto 
de segurança próprio para animais, 
os acessórios são importantes para 
manter a integridade física do bichi-
nho e dos demais ocupantes do ve-
ículo. Além da possibilidade de ser 
arremessado no caso de uma frea-
da brusca, o pet solto pode distrair 
o motorista, conforme destaca a di-
retora-vice-presidente do Detran.SP, 
Neiva Aparecida Doretto. 

“Não é recomendado que o ani-
mal seja transportado solto,            pois 
isso pode tirar a atenção do condu-
tor e até causar um acidente. A nos-
sa sugestão é que o bichinho seja 
acomodado em coleiras acopladas 
ao cinto de segurança ou em bolsas 
específicas para transporte de pet."

ESPECIAL                  

Sem vento no focinho 
Afaste animais da janela, não só 
por uma questão de segurança. O 
vento pode provocar problemas 
de saúde, como otites.

Antes da viagem
É importante fazer com que o 
animal se habitue a andar de carro 
antes de decidir pegar a estrada 
com ele. Outra boa estratégia 
é deixar que o pet use a caixa 
transportadora como "casinha". 
Dessa forma, ele não vai estranhar 
no dia da viagem, afirma Arthur 
Paes Barretto, da Sociedade 
Paulista de Medicina Veterinária. 

Na estrada
O ideal é manter a temperatura do 
carro sempre fresca. Borrifadores 
de água são bem-vindos. É 
importante forrar o banco ou 
usar toalha higiênica na caixa 
transportadora, caso o pet urine 
durante o trajeto.

Água: dar ou não?
Para um animal que não enjoa, não 
há problema em oferecer água 
durante a viagem. Para aquele que 
enjoa, qualquer coisa no estômago 
será motivo para vomitar.

Paradas
Aos cães e gatos que não  
costumam enjoar em viagens, 
pode-se oferecer algum petisco 
durante as paradas, que devem 
ser regulares para que os animais 
possam urinar e defecar.
Importante: nunca deixe o animal
preso dentro do carro fechado,
mesmo com uma frestinha aberta.

Check-up
Antes de pensar 
em viajar 
com o pet, é 
preciso estar 
com a saúde e 
vacinação 
em dia. 
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Todo motorista está sujeito a 
imprevistos ao viajar. Saiba o que fazer e como 

agilizar o atendimento nas situações mais comuns

P ane mecânica, pneu furado, 
colisão, animais na pista. São 
muitos os contratempos que 

um motorista pode enfrentar ao pe-

Emergência 
à vista

Carro não funciona
Falhas mecânicas e elétricas, 
pneu furado, bateria 
descarregada e até falta de 
combustível são mais comuns 
nas estradas do que parecem, 
segundo a Agência de Transporte 
do Estado de são Paulo (Artesp). 
Nos 6,9 mil quilômetros de 
rodovias paulistas que estão 
sob concessão, os Sistemas de 
Atendimento ao Usuário (SAUs) 
oferecem serviço gratuito, 24 
horas por dia. Por isso, antes de 
viajar, tenha à mão os telefones 
das concessionárias, do DER 
e da Polícia Militar Rodoviária. 
A página on-line da Artesp reúne 
os telefones 0800 de todas as 
concessionárias paulistas: 
www.artesp.sp.gov.br
De qualquer modo, as rodovias 
têm telefones a cada quilômetro 
– basta acioná-lo que a ligação 
vai automaticamente para o 
serviço de atendimento.

Acidentes e mal súbito
Em caso de acidentes, verifique 
se há feridos. Se houver pessoas 
presas às ferragens, risco de incêndio 
ou se a colisão ocorrer próximo a 
locais perigosos (como ribanceiras), 
ligue para os Bombeiros (193). Em 
ocorrência com feridos ou quando há 
mal súbito, ligue para o Samu (192).
Os serviços de atendimento 
das rodovias também podem 
ser acionados – ao todo, as 
concessionárias que operam nas 
rodovias paulistas mantêm 146 
postos que prestam ajuda em 
tais ocasiões. Eles contam com 
primeiros socorros e atendimento 
médico a acidentados, inclusive 
remoção das vítimas a hospitais.
É importante entrar em contato 
também com o serviço de trânsito 
da Polícia Militar (ligue 190) – no caso 
de rodovias estaduais. Vale destacar 
que, quando o acidente não envolve 
vítimas ou danos ao patrimônio 
público, o registro não é obrigatório.

Sinalização
Tanto em acidentes quanto em 
panes mecânicas, é importante 
sinalizar o lugar por meio do 
pisca-alerta e colocar o triângulo,   
orienta o Detran.SP. A que 
distância do carro? Para saber, 
transforme o limite de velocidade 
em passos largos. Se na estrada 
não se pode andar a mais de 60 
km/h, dê 60 passos a partir do 
veículo e arme o triângulo. Se 
estiver chovendo ou nublado, 
dobre a distância. Se o acidente 
ocorreu em uma curva, deve-se 
andar até o início dela e contar os 
passos a partir dali.

Animais na pista
Se houver animal na estrada ou 
próximo a ela, reduza a velocidade. 
Nunca buzine nem dê farol alto – 
ele pode se assustar e tomar rumo 
inesperado. Informe a presença 
do bicho à concessionária ou 
à Polícia Rodoviária.

SEGURANÇA          

gar a estrada. Em qualquer caso, é 
importante manter a calma e saber 
como se comportar nas emergências. 
Veja o que fazer em cada uma delas.
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Segundo pesquisa, 
rodovias paulistas são 
as melhores do Brasil, e 
a fiscalização realizada 
nas estradas tem tudo 
a ver com o resultado

E ntre as 20 melhores estra-
das do Brasil, 19 estão em 
São Paulo, aponta pesqui-

sa da Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT). Todas fazem 
parte do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo do Esta-
do de São Paulo, fiscalizado pela 
Agência de Transporte do Esta-
do de São Paulo (Artesp), que tem 
usado a tecnologia para acompa-
nhar, em tempo real, o que acon-
tece ao longo dos 6,9 mil quilôme-
tros da malha sob concessão.

“Desde 2011, temos avançado bas-
tante na fiscalização eletrônica. Em 
2014, implantamos o Centro de Con-

Tecnologia a serviço
da segurança

trole de Informações (CCI), que mo-
nitora as rodovias 24 horas por dia, 
sete dias por semana”, diz Giovan-
ni Pengue Filho, diretor geral da Ar-
tesp, destacando que o bom desem-
penho na pesquisa é resultado “de 
um conjunto de fatores, a começar 
pelos próprios contratos de conces-
são, que preveem investimentos em 
obras e na operação das rodovias.”

O CCI é ligado aos centros de con-
trole das concessionárias que admi-
nistram rodovias no estado e rece-
be, na hora, informações sobre os 
mais diversos eventos, como obras, 
acidentes, carros parados no acos-
tamento ou buracos na pista.

“Os contratos dizem, por exem-
plo, que as concessionárias têm 10 
minutos para mandar uma ambu-
lância em caso de acidente. Nós con-
seguimos verificar se o atendimento 
está dentro do tempo estipulado. O 
mesmo acontece no caso de bura-
cos na via, que devem ser reparados 
em 24 horas”, explica Pengue Filho.

Além do monitoramento eletrôni-
co, a Artesp conta com a atuação de 
fiscais que, uma vez por mês, transi-
tam por toda a malha verificando se 
está tudo em ordem. Também nesse 
caso, a tecnologia tem papel-chave.

A Agência ainda oferece o apli-
cativo “Eu-Vi”. A ferramenta per-
mite que motoristas e passageiros 
fiscalizem, em tempo real, as con-
dições das rodovias, comunican-
do sobre os problemas constata-
dos durante viagens ou sugerindo 
melhorias nas estradas.

“Desde 2014, os fiscais 
usam tablets, com os quais 
conseguem fazer fotos e 
relatórios sobre eventuais 
problemas. Tudo é reportado 
em tempo real, permitindo que 
acionemos as concessionárias 
cobrando soluções. A 
fiscalização ficou mais ágil”, 
explica Pengue Filho, 
diretor geral da Artesp       

OLHO VIVO
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PARA COLORIR JOGO DA MEMÓRIA
Recorte as figuras e, em seguida, deixe todas 
viradas. Tire uma figura. Ganha quem fizer o 
maior número de pares. Divirta-se!
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JOGO DOS 7 ERROS
Encontre as “atitudes erradas” que podem colocar sua vida e de seus familiares em risco no trânsito.

Respostas:S1. Motocicleta na contramão; 2. Menina atravessando fora da faixa de pedestre; 3. Caminhão parado na faixa de pedestre;
4. Menina de bicicleta sem capacete; 5. Menina de bicicleta andando no meio da rua; 6. Menino atravessando a rua desacompanhado de um adulto; 7. Cachorro solto na via.



NÃO VIRE
ESTATÍSTICA

Falha humana
é a maior causa
de acidentes
no trânsito.
Dirija com cautela!

OU A GENTE MUDA DE ATITUDE OU VIRA ESTATÍSTICA.
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