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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a frota de motocicletas no Brasil teve um crescimento expressivo. Seguindo essa
tendência, os casos de morte e de invalidez permanente no trânsito brasileiro, envolvendo motociclistas,
atingiram números alarmantes e ratificam um dos principais problemas de saúde pública no país. A
vulnerabilidade e o comportamento inadequado dos motociclistas no trânsito são fatores que contribuem
para um dos principais problemas de saúde pública no país.

Gráfico 1. Evolução da frota de motocicletas no Brasil
Fonte: DENATRAN, 2014

ABSTRACT
In recent years, the motorcycle fleet in Brazil
had a significant growth. Following this trend,
the cases of death and permanent disability in
Brazilian traffic, involving motorcyclists, has
reached alarming levels and ratify one of the
biggest public health problems in the country.

Gráfico 2: Evolução das ocorrências de morte e invalidez
permanente envolvendo motocicletas
Fonte: Seguradora Líder DPVAT, 2014

OBJETIVO
Avaliar como o processo de formação por meio do Curso Especializado para motociclistas profissionais,
regulamentado pela Resolução Contran nº 410/2012, pode contribuir para a redução de acidentes.
HABILITAÇÃO
POR
CATEGORIA

Nº DE
CONDUTORES
HABILITADOS

A

15.338

AB

97.743

AC

20.874

AD

85.645

AE

18.909

TOTAL

238.509

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas pesquisas quanto à frota de
motocicletas, ao número de condutores
habilitados, ao perfil das vítimas e ao número
de
profissionais
formados
no
Curso
Especializado de Motofretista e Mototaxista da
Escola Pública de Trânsito do Detran-RJ.

65%

Tabela 5: Morte de condutor de motocicleta por faixa etária
Fonte: Seguradora Líder DPVAT, 2014

Tabela 2: Número de condutores habilitados por categoria
no Estado do Rio de Janeiro
Fonte: Coordenadoria de Educação do Detran-RJ, 2014

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano 2012, com a parceria entre o Detran-RJ e a Polícia Militar-RJ, policiais
foram capacitados como instrutores de trânsito, o que possibilitou a criação de
30 polos de ensino da Escola Pública de Trânsito. A oferta de vagas gratuitas
para o Curso Especializado contribuiu para o aumento das inscrições em
comunidades e regiões do interior do Estado, formando, até 2014, um total de
11.320 motociclistas profissionais, aproximadamente, 75% dos condutores com
exclusividade na categoria “A”. Quanto à mudança comportamental dos
profissionais formados, pode estar refletida na sensível redução de 14.343
infrações de trânsito registradas na mesma categoria no ano de 2015, quando
comparada ao ano de 2014. (DETRAN, 2016)

Gráfico 4: Aproveitamento geral de 2013 e 2014
Fonte: Coordenadoria de Educação do Detran-RJ, 2014

CONCLUSÃO
Ações educacionais continuadas, com ênfase no comportamento ético e no desenvolvimento das relações
interpessoais, são fundamentais para aumentar a segurança no trânsito e a valorização da vida.
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