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RESUMO  

Os acidentes de trânsito vitimam várias pessoas a cada dia. Estes são considerados uma 
expressão da violência que muitas vezes é negligenciada e não reconhecida como tal. Esse 
conflito se faz presente no espaço urbano atualmente e gera diversos transtornos de ordem 
física, psicológica e econômica na vida dos integrantes desse espaço. Dentre esses acidentes, 
os motociclistas enquadram-se na categoria de maior vulnerabilidade. Assim, com o objetivo 
geral de analisar os dados dos acidentes de trânsito, principalmente aqueles com envolvimento 
de motociclistas, na cidade de Jataí (GO), no período de 2013 a 2015, foram analisados dados 
presentes nos boletins de ocorrência preenchidos pela Polícia Militar, coletados dados da 
Polícia Rodoviária Federal, do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e do 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde. Os dados foram tabulados e, 
após tratamento, estudados sob uma perspectiva quali-quantitativa através da análise dos 
depoimentos dos envolvidos nos acidentes e da verificação de diferentes variáveis 
relacionadas às ocorrências. Foram gerados, a partir desses dados, gráficos, tabelas e mapas 
contendo a espacialização dos acidentes por via e por cruzamentos de ocorrência. No período 
do estudo, tivemos um total de 2.302 acidentes, destes, 2.215 ocorreram no perímetro urbano. 
A maioria dos acidentes possui o envolvimento de automóveis (59%) seguidos por motos 
(33,01%). Cerca de 70% dos acidentes apresentaram o gênero masculino como condutor 
principal e a faixa etária de prevalência de 30 a 49 anos (51%). Através da análise dos 
depoimentos dos condutores envolvidos, constatamos que a falta de atenção e o desrespeito à 
sinalização são as prováveis causas dos acidentes no período em questão. Com a 
espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas neste período, verificamos que as vias 
que mais tiveram ocorrência desses eventos foram a Avenida Goiás e a BR 158 com 30 
acidentes cada, seguidas pela Avenida Veriano de Oliveira Lima com 15, a Avenida Castelo 
Branco com 14 e as Avenidas Perimetral e Marechal Rondon, ambas com 11 eventos. Tendo 
em vista os aspectos observados, temos que elementos presentes no espaço urbano tiveram 
maior relevância para a ocorrência dos acidentes, mais do que variáveis como condições da 
via e do tempo e dia da semana no período analisado. Ao verificar os depoimentos dos 
envolvidos nos acidentes, constatamos que, no período analisado, o fator humano se 
apresentou como sendo o principal elemento para a ocorrência dos acidentes, haja vista que a 
necessidade de chegar ao destino com maior rapidez e a imprudência que fez com que o 
condutor não respeitasse a sinalização, interferiram no deslocamento dos outros usuários, 
gerando assim acidentes.  

Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Espaço Urbano. Jataí. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Traffic accidents victimize several people every day. These are considered an expression of 
violence which is often overlooked and not recognized as such. This conflict is currently 
present in the urban space and brings about several disorders of physical, psychological and 
economic order in the life of the members of this space. Among these accidents the 
motorcyclists fit in the category of higher vulnerability. Therefore, with the main goal of 
analyzing the traffic accidents data, mainly those with bikers involved in the city of Jataí 
(GO), in the period of 2013 to 2015. Data present in police reports and filled by the Military 
Police were held and data from the Federal Highway Police office, the IT Department of the 
Public Health System (Sistema Único de Saúde) and from the Epidemiological and 
Environmental Surveillance Center were collected. The data were tabulated and after treating 
they were studied under a qualitative/quantitative perspective, through the analysis of the 
statements of the ones involved in the accidents and through verification of different variables 
which are related to the occurrences. From these data, graphics, chats and maps were created, 
containing the spatialization of the accidents by via and crossing of occurrences. In the period 
of the study, we had a total of 2302 accidents which 2215 happened in the urban perimeter. 
Most of the accidents have automobiles involved (59%) followed by motorcycles (33,01%). 
About 70% of the accidents presented the male gender as main conductor and the age group is 
between 30 to 49 years old (51%). Through the statements analysis of the conductors 
involved, it was confirmed that the lack of attention and the disrespect to the traffic signs are 
the most probable causes in the mentioned period. By the accomplished spatialization of 
accidents involving motorcyclists in this period, we have checked that the roads that had more 
occurrence of these events were on Goiás Avenue and on BR 158 with 30 accidents each. 
Veriano de Oliveira Lima with 15, Castelo Branco Avenue with 14 and both Perimetral and 
Marechal Rondon  Avenues wih 11 events. Given the aspects observed, elements present in 
the urban space had bigger relevance to the occurrence of the accidents than the variables as 
road conditions, day of the week and weather conditions in the analyzed period. When 
checking the statements of those involved in the accidents, we found that in the period 
analyzed, the human factor was presented as the main element for the occurrence of accidents, 
given that the need to reach the destination more quickly and the imprudence that made with 
that the driver did not respect the signaling, interfered in the displacement of the other users, 
thus generating accidents. 

Keywords: Traffic accidents. Urban Space. Jataí 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O espaço urbano é marcado por inúmeros conflitos que ocorrem por diversos motivos 

e em diferentes locais. Um conflito que ocorre diariamente em nosso país são os acidentes de 

trânsito terrestres, que vitimam mais pessoas do que os acidentes aéreos e as guerras 

mundiais. As consequências desses acidentes são pessoas lesionadas, absenteísmo nos postos 

de trabalho, famílias destruídas e pessoas com transtornos psicossociais.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes de trânsito se 

configuram como uma das principais causas de morte entre todas as faixas etárias, 

principalmente entre 15-29 anos (OMS, 2015). Os dados do município de Jataí não são 

diferentes, porém, a escassez de trabalhos científicos que avaliem essa questão leva à 

incompreensão e ao desconhecimento de alguns fatos relacionados a esses acidentes no 

município citado.   

Além da escassez de trabalhos, enfrentamos a ausência de informações sobre os 

acidentes ou, ainda, informações duplicadas, pois diferentes departamentos e órgãos atuam 

em casos de acidentes. Diante disso, é necessário escolher apenas uma fonte para a realização 

das análises, com vistas a minimizar os erros e gerar dados com maior confiabilidade e 

consistência.  

O interesse pelo tema surgiu, em parte, pela inquietação em ouvir e ler nos meios de 

comunicação locais notícias sobre acidentes de trânsito de forma frequente e perceber que 

muitos desses acidentes têm como consequência o óbito das vítimas. Como moradora e 

natural de Jataí, esta pesquisadora viu amigos e familiares sofrerem com as consequências 

desses fatos tão presentes em nosso meio. 

Outro ponto que despertou o interesse pelo tema foi o período em que trabalhei no 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (NVEAS), local em que uma 

equipe trabalhava com o tema de forma geral, incluindo todos os tipos de violência. A 

dedicação e o empenho com que os profissionais abordavam as questões relacionadas a essa 

problemática e buscavam da melhor forma possível levar orientação para a população, mesmo 

diante das dificuldades que lhes eram apresentadas constantemente por falta de material, 

equipe e informações, motivaram este estudo. 

Dentro dessa abordagem, estudos sobre acidentes de trânsito, bem como sobre sua 

espacialização, visam realizar a caracterização e a localização desses acidentes, auxiliando, 

portanto, na elaboração de ações que busquem a qualidade de vida dos usuários de veículos 

motorizados, não motorizados e dos pedestres. 
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Segundo Bousquat e Cohn (2004), a questão urbana entrou na agenda da saúde a partir 

do momento em que o processo de urbanização foi avançando em direção aos países 

capitalistas periféricos, impactando, assim, nos perfis de morbimortalidade das pessoas. 

Com isso, novas metas foram traçadas e estudos realizados com o intuito de realizar a 

identificação desses perfis, com vistas à redução no número de doenças e agravos. No caso 

dos acidentes, além de programas educacionais e das penalidades que são aplicadas 

constantemente, há a necessidade de se realizar uma análise dos locais de ocorrência desses 

acidentes para a identificação daqueles com maior ocorrência e dos possíveis elementos que 

levaram a esses acontecimentos. 

A melhor forma para se representar espacialmente esses acidentes é através de mapas. 

Esses mapas podem ser gerados a partir de técnicas de geoprocessamento, o que, conforme 

Santos e Barcellos (2006), depende de um conjunto de bases tecnológicas e metodológicas 

para inserção no setor saúde. Porém, poucos são os trabalhos na área da saúde que enfatizam a 

violência no trânsito, devido à complexidade em se analisar os dados gerados a partir dessa 

técnica. Todavia, como esses mesmos autores ressaltam, os mapas são de extrema relevância 

para “realizar o mapeamento das doenças e agravos, realizar a avaliação de riscos, o 

planejamento de ações de saúde e a avaliação de redes de atenção” (SANTOS; BARCELLOS, 

2006, p. 47).  

Chagas (2011, p.19) acrescenta que “esses estudos demandam a construção de bancos 

de dados e a realização de pesquisas sobre causas de acidentes, bem como para identificação 

de pontos com grande incidência de acidentes”.  

Assim, com o intuito de identificar os principais locais com a maior quantidade de 

acidentes de trânsito na cidade de Jataí, este estudo buscou analisar os dados dos acidentes de 

trânsito na referida cidade, tendo como foco aqueles em que houve o envolvimento de 

motociclistas, no período de 2013 a 2015. 

Para alcançarmos nosso objetivo, informações primárias foram coletadas dos boletins 

de ocorrência de acidentes de trânsito (BOAT), preenchidos pelos servidores do 15º Batalhão 

de Polícia Militar do Estado de Goiás (PM) durante o atendimento às vítimas no local de 

ocorrência. Utilizando esse primeiro instrumento, notamos algumas dificuldades, 

principalmente no que se refere à comparação com informações de outros locais, pois eles não 

seguem um padrão único, visto que cada instrumento tem um objetivo próprio. Outro 

problema em relação aos BOATs é a falta de campos preenchidos, que auxiliariam na 

identificação dos possíveis elementos que levaram ao acontecimento.  

Os dados obtidos a partir dos BOATs foram utilizados para confecção de tabelas, 
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gráficos e para a realização da espacialização dos locais de ocorrência dos acidentes, por meio 

da elaboração dos mapas pelo software ArcGis 10.11. A base cartográfica utilizada foi a 

disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Jataí, no ano de 2015.  

Como o trabalho se utilizou de dados primários para realização da pesquisa, 

submetemos o projeto à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, obtendo aprovação. O estudo recebeu, também, a anuência da Secretaria Municipal 

de Saúde de Jataí (SMS). 

Os dados secundários foram disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

através de relatórios gerados a partir de informações presentes nos Boletins de Acidentes de 

Trânsito (BAT). Coletamos informações de morbimortalidade sobre os acidentes de trânsito 

no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).  

Com essa proposta, o presente trabalho foi estruturado em quatro capítulos. No 

primeiro apresentamos os objetivos e no tópico “Caminhos da pesquisa” trouxemos os 

procedimentos metodológicos desenvolvidos para a conclusão deste estudo e os conceitos 

relacionados com a temática.  

No Capítulo 2, “A problemática urbana e seus desdobramentos”, apresentamos o 

referencial teórico que subsidiou a construção dos demais capítulos. Discutimos, ainda, a 

construção do urbano e seu desenvolvimento no âmbito das cidades diante do processo de 

aceleração de crescimento. Nesse sentido, trouxemos a temática das cidades médias e a 

inserção da cidade de Jataí nesse contexto. Ao abordarmos o tema cidades, temos os 

problemas urbanos nos quais se insere o objeto de estudo deste trabalho. Finalizamos 

apontando os benefícios em se utilizar a espacialização para identificaros pontos críticos em 

que os acidentes ocorrem e mostrar a conexão com os estudos geográficos. 

No Capítulo 3, “Organização espacial e mobilidade urbana em Jataí (GO)”, abordamos 

as transformações ocorridas no espaço urbano de Jataí e como este se apresenta atualmente. 

Dentro dessa configuração, tratamos da questão da mobilidade urbana e como as políticas 

públicas vêm interferindo na dinâmica urbana ao longo dos anos e em que essas alterações 

contribuíram para a diminuição das ocorrências dos acidentes.  

Após a consolidação da base teórica, apontamos no Capítulo 4, “Análise dos acidentes 

de trânsito envolvendo motociclistas em Jataí (GO)”, os resultados da pesquisa realizada a 

partir dos dados obtidos dos BOATs, bem como a espacialização dos acidentes ocorridos no 

período de 2013 a 2015.  
                                                
1Licenciado pelo Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 
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Diante do exposto, este estudo parte das seguintes questões-problema: Onde os 

acidentes de trânsito acontecem? Quais são os possíveis elementos que contribuem para a 

ocorrência de acidentes de trânsito em Jataí envolvendo motociclistas e sua relação com o 

espaço urbano? 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente estudo é analisar os dados dos acidentes de trânsito, tendo 

como foco os acidentes com o envolvimento de motociclistas em Jataí (GO), no período de 

2013 a 2015. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Descrever os acidentes de trânsito ocorridos na cidade de Jataí, por meio de informações 

de boletins de ocorrência da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das 

informações contidas no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e na SMS do Município de 

Jataí e do NVEAS. 

 Descrever e espacializar os acidentes com o envolvimento dos motociclistas, identificando 

os pontos de maior ocorrência no triênio 2013 a 2015. 

 Identificar as possíveis causas destes acidentes através dos depoimentos dos condutores e 

das testemunhas presentes nos boletins de ocorrência.  

 

1.2 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Como recorte espacial, delimitamos o perímetro urbano do município de Jataí, e o 

recorte temporal foi o período compreendido entre os anos 2013 a 2015. Esta escolha se deu 

pela disponibilidade dos dados tanto pela PM, quanto pelo DATASUS. Ressaltamos que no 

departamento da Polícia Militar não havia muitos dados referentes aos anos anteriores, por 

issoa escolha do período descrito. 

A cidade de Jataí-GO foi motivo da pesquisa devido à escassez de trabalhos sobre esta 

temática e à curiosidade em desvendar os possíveis elementos causadores dos acidentes, tão 

comuns em nosso cotidiano. Com a elaboração deste trabalho, esperamos abrir caminho para 

que novas pesquisas sejam realizadas e almejamos que estas sejam utilizadas por gestores 

para melhoria da segurança da população no trânsito. 
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Jataí é uma cidade do interior do Estado de Goiás, localizada a 320 Km da capital, 

Goiânia, e a 528,7 Km do Distrito Federal. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE (2018), a população estimada de Jataí, em 2017, era de 98.128pessoas, 

sendo que, de acordo com o último censo de 2010, a cidade contava com uma população de 

88.006 pessoas, das quais 81.010 se encontravam na zona urbana e 6.996 na zona rural, 

distribuídas em uma área territorial de 7174.220 km², cuja densidade demográfica era de 

12.27 hab/km². O Mapa 1apresenta a localização e o perímetro urbano da área de estudo com 

as rodovias (BR 158 e 364) que a interceptam e o Quadro 1 contém o nome dos bairros da 

cidade de Jataí.  
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Mapa  1 - Jataí (GO): localização e perímetro urbano da área de estudo, 2018. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí (2015). 



23 
 

Quadro 1- Cidade de Jataí (GO): lista dos bairros, 2015. 

Nº Bairro Nº Bairro Nº Bairro 
1 Abelhas 34 Estrela D'alva 67 Polícia Rodoviária 

Federal 
2 Aimbiré 35 Fabriny 68 Pontal do Urutal 
3 Alto das Rosas 36 Fátima 69 Popular 
4 Antena 37 Fernandes 70 Posto Sucal 
5 Bandeirantes 38 Filostro Machado 71 Posto Trevo 
6 Barcelona 39 Frei Domingos 72 Primavera 
7 Bela Vista 40 Frigorífico 73 Progresso 
8 Bela Vista II 41 Gedda 74 Recanto da Mata 

9 Brasília 42 Granjeiro 75 Res. Portal do Sol 1ª 
Etapa 

10 Brisas 43 Granol 76 Residencial Flamboyant 
11 Campo Neutro 44 Hermosa 77 Santa Lúcia 
12 Cargil 45 Industrial 78 Santa Maria I 
13 Cemitério Bom Pastor 46 Iracema 79 Santa Maria II 
14 Central 47 Jacutinga 80 Santa Terezinha 
15 Centro 48 Jardim América 81 Santo Antônio 
16 Cidade Jardim 49 Jardim da Liberdade 82 São Pedro 

17 Cohacol 50 Jardim Floresta 83 Sebastião Herculano de 
Souza 

18 Cohacol 05 51 Jardim Goiás 84 Serra Azul 
19 Coimbra 52 Jardim Goiás II 85 Setor Aeroporto 

20 Colina 53 Jardim Maximiano 
Peres 86 Setor das Mansões 

21 Colméia Park 54 Jardim Paraíso 87 Setor Planalto 

22 Comigo 55 Jardim Primavera 88 Sítios de Recreio 
Alvorada 

23 Conj. Rio Claro 1ª e 2ª 
Etapa 56 Jardim Rio Claro 89 Sodré 

24 Conj. Rio Claro 3ª 
Etapa 57 José Bento 90 Sra. do Bom Conselho 

25 Cordeiro 58 José Estevam 91 Sul 
26 Cylleneo França 59 Luiza 92 Tropical Pneus 
27 Distrito Agroindustrial 60 Mauro Bento 93 UFG - Campus Jatobá 
28 Divino Espírito Santo 61 Morada do Sol 94 Vila Sofia 1ª Etapa 
29 Dom Abel 62 Nestlé 95 Vila Sofia 2ª Etapa 

30 Dom Benedito 63 Oeste/ Samuel 
Graham 96 Vila Sofia 3ª Etapa A 

31 Dorival de Carvalho 64 Olavo 97 Vila Sofia 3ª Etapa B 
32 Epaminondas 65 Palmeiras   

33 Epaminondas II 66 Parque de Exposições 
Agropecuário   

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí (2015) 
 

O estudo se configura como uma pesquisa quali-quantitativa, sendo que as variáveis 

utilizadas foram: número de ocorrências dos acidentes para cada ano, vias de ocorrência, 
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condições da via, número de óbitos, dias da semana, horário, gênero e faixa etária dos 

acidentados. A respeito desse método, Souza Júnior (2009) explica que: 

 

[…] o método qualitativo permite, pois, identificar as motivações que levam os 
sujeitos sociais ao exercício de suas práticas espaciais, sendo importante 
fundamentação de elementos que sustentem a produção de um discurso capaz de 
representar o posicionamento de todo o segmento social. (SOUZA JÚNIOR, 2009, 
p. 30). 
 

Nesse sentido, Ramires e Pessôa (2013) apontam que, ao se preocuparem com o 

processo, considerando o ambiente como sendo uma fonte principal dos dados, os 

pesquisadores conseguem captar um maior significado nas ações sociais dos indivíduos. Essa 

interação entre meio e indivíduo torna-se bastante proveitosa devido à riqueza de detalhes que 

podem ser avaliados e que nem sempre são perceptíveis quando se analisam apenas dados 

quantitativos.  

É possível, portanto, compreender como se dão essas relações e as possíveis falhas 

existentes, facilitando o processo de intervenção nessas rupturas. Cabe salientar que é 

necessário que o pesquisador tenha cautela, pois todos os indivíduos são dotados de 

subjetividades que lhes são próprias e tal característica pode modificar os reais resultados da 

pesquisa.   

Sobre a utilização da pesquisa qualitativa e quantitativa, Minayo (2010) enfatiza que 

essa combinação deve ser realizada de acordo com a necessidade do objeto a ser estudado e 

não por simples opção do pesquisador. Ao detalhar as características de cada tipo de pesquisa, 

essa autora considera que a junção das duas é possível, mesmo existindo autores que as 

considerem incompatíveis ou distintas. Assim, acrescenta que, “[...] em lugar de se oporem, os 

estudos quantitativos e qualitativos, quando feitos em conjunto, promovem uma mais 

elaborada e completa construção da realidade, ensejando o desenvolvimento de teorias e de 

novas técnicas cooperativas.” (MINAYO, 2010, p.76). 

Assim, com vistas a construir a realidade e atender aos objetivos propostos, 

primeiramente estruturamos o referencial teórico por meio de conceitos referentes ao tema 

estudado; para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a categoria espaço, 

saúde pública, cidades, cidades médias, estudos de acidentes de trânsito e técnicas de 

geoprocessamento para esse tipo de estudo. Sobre os acidentes de trânsito, foi realizada a 

busca por estudos similares ao proposto neste trabalho, ou seja, que fizessem a descrição e a 

caracterização dos acidentes.   
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A segunda parte da pesquisa envolveu a coleta de dados secundários na base de dados 

do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental em Saúde, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (DETRAN-GO).  

No DATASUS, foram obtidos dados sobre a morbidade hospitalar do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Os dados do SIM e NVEAS se referem aos óbitos ocorridos em decorrência 

dos acidentes, pois esta informação só é presente no BOAT caso a vítima venha a falecer no 

local ou se o óbito ocorrer assim que a vítima der entrada no hospital. No IBGE foram 

retirados dados sobre a população da cidade de Jataí. No banco de dados do DETRAN-GO 

foram adquiridas informações sobre a frota de veículos por categoria e geral para a área de 

estudo em questão.  

A PRF disponibilizou um banco de dados contendo algumas informações sobre os 

acidentes que ocorreram na BR 158. Esses dados são provenientes dos Boletins de Acidentes 

de Trânsito, que são instrumentos de coleta utilizados pelos agentes da Polícia Federal durante 

o atendimento às ocorrências. Para preenchimento deste documento não há uma via física, os 

dados são digitados em uma plataforma online. Planilhas com informações gerais se 

encontram disponíveis no sítio da PRF na internet.  

A terceira parte se refere à coleta de dados primários a partir dos BOATs que foram 

disponibilizados pela PM. Para o ano de 2013 não foram disponibilizados os boletins 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro; já para o ano de 2015 não tivemos acesso aos 

boletins do mês de abril. Em Jataí, assim como em muitos outros municípios brasileiros, não 

há um local específico e um servidor para realizar o arquivamento dos documentos de forma 

adequada bem como para realizar a análise dos dados neles contidos. Esse fator dificulta o 

acesso aos documentos por pessoas interessadas, sejam elas vítimas ou pesquisadores.  

Além da dificuldade vivenciada para obtermos esse documento, deparamo-nos com o 

preenchimento incorreto e incompleto de alguns desses boletins, o que trouxe mais transtorno 

para a realização da pesquisa. Tal dificuldade já foi relatada também por outros pesquisadores 

que trabalharam com esse tema, como Silva (2007), Bonito (2011), Chagas (2011) e Morais 

(2013). Parte dessa dificuldade dá-se em razão da inexistência de um boletim unificado e da 

falta de capacitação dos servidores para preenchimento do documento.  

Ao abordar esse assunto, Chagas (2011) aponta que os servidores que preenchem esse 

instrumento se deslocam para o local da ocorrência com um fim específico: o policial tem a 

função de promover a ordem do local e verificar se houve ou não infração ou crime no 
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trânsito, um bombeiro ou socorrista tem a função de atender às vítimas, observa-se que não há 

preocupação com a causa e sim com a consequência do fato. Cada documento utilizado para 

registro do acidente de trânsito possui uma finalidade específica e a falta de padronização 

desses instrumentos de coleta de informações dificulta a identificação dos elementos 

causadores desses acidentes. 

Outra limitação foi a falta de registros por parte dos órgãos e departamentos 

responsáveis pelo planejamento urbano, por isso, não tivemos acesso às mudanças ocorridas 

nas vias ao longo dos anos, o que impediu a realização da comparação entre o antes e o depois 

de cada via. Localizamos apenas informações referentes às mudanças nas nomenclaturas, 

visto que, para que estas ocorram, leis precisam ser aprovadas pelo poder legislativo 

municipal.  

Com os dados provenientes desses BOATs foi elaborado um banco de dados com as 

informações selecionadas de acordo com o objetivo da pesquisa. O BOAT possui 188 campos, 

assim divididos: dados do acidente, pessoas envolvidas, características do veículo, 

depoimentos dos envolvidos e de testemunha caso houver, perfil das vítimas, demonstrativo 

dos danos ocorridos nos veículos, campo com 14 possíveis causas do acidente e o diagrama 

do acidente (Anexo 1).   

Os dados foram digitados no programa Excel® 2010em planilha eletrônica, e, após 

serem submetidos à codificação apropriada, foram exportados para o pacote estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences 23 (SPSS), versão paga, para estruturação dos 

gráficos e tabelas contendo as características da via, do acidente, dos condutores e das 

vítimas. A taxa de confiança dos cálculos é de 5% pela margem de erro e desvio padrão de 

1,5%. A taxa de confiança e o desvio padrão foram calculados pelo SPSS. 

Para elaboração dos gráficos envolvendo os acidentes com motociclistas foi usado o 

programa webQDA2 sobre os depoimentos dos envolvidos, inserindo as palavras “moto”, 

“motocicleta”. Foi empregado esse programa, pois no campo que se refere aos veículos 

envolvidos nem sempre constavam as motocicletas e no do depoimento sim. Esse programa 

foi utilizado com vistas à não ocultação de acidentes com o envolvimento de motociclistas, 

pois em alguns casos a moto não se encontrava na descrição dos veículos envolvidos, apenas 

nos depoimentos dos envolvidos. A escolha por esse programa se deu por ser uma ferramenta 

que permite a realização de análise qualitativa envolvendo palavras chave de discursos, 

                                                
2 O webQDA é um software de apoio à análise de dados qualitativos, sendo que a versão utilizada é a disponível 
no sítio  webqda.net, gratuita online durante o  tempo de avaliação. 



27 
 

analisando texto e não somente variáveis numéricas. Ao final da análise, o software 

contabilizou os indicadores que continham as palavras inseridas “moto” e “motocicleta”.  

Com vistas a verificar os custos que os acidentes de trânsito representam  para a 

cidade de Jataí, foi utilizada a metodologia presente no relatório do Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada - IPEA (2003) denominado “Impactos Sociais e Econômicos dos 

Acidentes de Trânsito nas Aglomerações Urbanas Brasileiras”. O referido relatório menciona 

que as cidades brasileiras têm um custo total com acidentes de trânsito de aproximadamente 

R$ 5 bilhões por ano. Como fator de correção é utilizado o Índice de Preços ao Consumidor 

(IPCA). 

O IPEA (2003) determina que para a estimativa de custos dos acidentes tanto em 

rodovias estaduais, municipais quanto em aglomerados urbanos foram adotados os seguintes 

procedimentos simplificados: 

• Atualização monetária direta dos resultados da pesquisa original pelo IPCA; 

• Atualização monetária direta dos resultados das pesquisas anteriores para rodovias 

estaduais/municipais e aglomerados urbanos pelo fator de correção calculado pela 

relação entre os custos dos acidentes em rodovias federais registrados pela Polícia 

Rodoviária Federal em 2014 e os custos calculados na pesquisa de 2005; e 

• Atualização monetária por um índice composto pelo IPCA conjugado com a variação 

de mortes por acidentes de transporte terrestres obtidos na base de dados do Ministério 

da Saúde, DATASUS, entre os períodos das pesquisas.  

Para suporte à metodologia foram utilizados como parâmetros os custos que envolvem 

as esferas policiais e também judiciais, além de perdas em nível material e custos médico-

hospitalares. Também foram contabilizadas as perdas de produção para a sociedade e ainda as 

aposentadorias precoces.  

Outro aspecto que influencia nos custos de acidentes considera a variação de acordo 

com a faixa etária das vítimas. O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2001) 

afirma que isso se deve à necessidade em computar as perdas para a sociedade quando em 

uma família um dos seus membros morre ou fica incapaz de forma definitiva ou temporária. 

Ao levar em conta tais perdas, observamos que elas estão muito além dos custos médicos 

inerentes a cada acidente, fica um sentimento de dor e angústia em cada família que perde 

alguém querido. Isso não tem como ser medido. Com foco na idade, o DENATRAN aponta 

ainda pesquisas que mostram 59% das vítimas na faixa etária produtiva, de 18 a 59 anos. 

O método adotado pelo IPEA (2003) estabelece um custo unitário para os acidentes no 

Brasil envolvendo os fatores já citados. O valor unitário corrigido pelo IPCA, acumulado no 
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referido ano, foi multiplicado pela quantidade de acidentes ocorridos na cidade de Jataí – GO. 

Os acidentes escolhidos como parâmetros foram divididos entre ocorrências com vítimas, que 

englobam vítimas fatais e feridas, e ainda acidentes sem vítimas. Sendo assim, a fórmula de 

cálculo é a seguinte: 

 

CUT: (Vu x IPCA) x Na 

 

Onde, CUT: Custo Unitário Total; Vu: Valor Unitário; IPCA: fator de correção; Na: 

número de acidentes. Para cálculos foram utilizadas planilhas do Microsoft Excel e como 

fonte de banco de dados os sites oficiais do Banco Central do Brasil, que definem o IPCA, os 

dados do DATASUS, IPEA, da Rede Integrada de informações para saúde - RIPSA, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além da Calculadora do Cidadão, ferramenta 

disponibilizada pelo governo federal para cálculos que envolvam impostos e índices de fator 

de correção. 

Para elaboração dos mapas foi utilizado o softaware ArcGis 10.1® e a base 

cartográfica da cidade disponível no site da Prefeitura Municipal de Jataí, do ano de 2015. 

Essa base é disponibilizada em formato para AutoCad – DWG, passando assim por conversão 

para shapefile através da extensão conversion tools do ArcGis 10.1®. Foram feitos mapas 

contendo a espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas ocorridos em cruzamentos 

e ao longo da via. Para fins deste trabalho, foram considerados acidentes de trânsito com 

motociclistas os acidentes com condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores, que 

foram discriminados nos resultados da pesquisa. 

O intuito de realizar a espacialização dos acidentes foi verificar quais são os pontos 

críticos na cidade de Jataí e a possível relação do espaço urbano com a ocorrência destes 

acidentes.  

Ainda utilizando este banco de dados foram analisados os depoimentos dos envolvidos 

nos acidentes e em alguns casos das testemunhas de acordo com o quadro de categorias 

elaborado com base na técnica desenvolvida por Bardin (2011)3. Após a elaboração deste 

quadro, classificamos cada acidente envolvendo motociclistas observando os elementos 

presentes no discurso dos envolvidos.  

                                                
3 A metodologia de Badin (2011) prevê uma leitura inicial dos documentos a serem analisados, através do que a 
autora considera como sendo uma “leitura flutuante”, com vistas a estabelecer indicadores que posteriormente 
orientarão a interpretação e a preparação do material para catalogação. 
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Essa análise foi feita com vistas a elencar as possíveis causas dos acidentes. Assim, 

realizamos uma leitura dos depoimentos dos envolvidos presentes nos campos 54, 88, 122 e 

176 dos BOATs. Vale ressaltar que nem todos os boletins tinham esses quatro campos 

preenchidos, pois a narração dos fatos depende de vários elementos, como a quantidade de 

envolvidos, a condição em que o condutor se encontrava e se havia testemunhas ou não no 

momento em que os agentes chegavam ao local da ocorrência. Com isso, definimos critérios 

de acordo com as categorias presentes no Quadro 2.  

 

Quadro 2- Jataí (GO): categorias para análise dos depoimentos dos BOATs, 2013 a 2015. 

Categorias  Indicadores Elementos dos indicadores 

Uso de bebida alcoólica Ingestão de bebida alcoólica, 
embriaguez. 

Verificação por parte do agente 
público ou da testemunha, 
verificação por meio do teste do 
“Bafômetro”. 

Falta de atenção Não observância de objetos fixos 
e móveis. Não observância de 
pessoas na via ou calçada          
Conversão sem observar ou ligar 
a seta (movimento sem ligar a 
seta), mudança súbita de faixa ou 
direção. 

Não percebeu veículo na rótula; 
Presença de ponto cego - Abriu a 
porta sem observar os retrovisores. 

Defeito mecânico Avarias no veículo _ 

Outros  Problemas em relação à via; 
Animais na pista; 
Motorista estava dormindo; 
Ultrapassagem indevida; 
Condições climáticas ruins, 
promovendo pouca visibilidade; 
Parada brusca; 
Contramão; 
Sol ofuscando a visão; 
Falta de sinalização. 

Saída de pista; 
Más condições da sinalização ou 
inexistência desta; 
Direção perigosa; 
Mal estar físico do condutor; 
Buracos na via; 
Objetos externos       atrapalhando a 
visualização. 

Velocidade incompatível  Velocidade acima de 10% a mais 
do que o permitido para a via.  

Alta velocidade;  
Não conseguiu parar. 

Desrespeito a sinalização Não cumprir o disposto no 
Código de Trânsito Brasileiro. 

"Furar" o sinal; 
Não parar nos cruzamentos com a 
indicação do "PARE"; 
Não seguir a regra da preferência; 
Não respeitar a sinalização 
terrestre.  

Impossível determinar  Itens descritos não permitem a 
classificação. 

Condutor hospitalizado; 
Ausência de depoimentos; 
Discordância entre os depoimentos;  
Falta de informações conclusivas; 
Óbito dos condutores.  

Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018).  
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Objetivando elencar os problemas que envolvem o trânsito na perspectiva do poder 

público e apresentar as ações realizadas para sanar esses problemas, realizamos uma 

entrevista semiestruturada com o Superintendente Municipal de Trânsito da gestão 2017 – 

2020.  

De acordo com Manzani (2004), a entrevista pode se apresentar de várias formas, mas 

as principais são: entrevistas não estruturadas, estruturadas e semiestruturadas. A entrevista 

não estruturada é também conhecida como entrevista aberta ou não diretiva; a entrevista 

estruturada é conhecida como entrevista diretiva ou fechada; e a entrevista semiestruturada é 

conhecida com semidiretiva ou semiaberta.  

Neste estudo, optamos pela entrevista semiestruturada (Apêndice 1) com o 

Superintendente Municipal de Trânsito, por conta da flexibilidade que esta possibilita ao 

pesquisador de participar do processo de coleta de dados de uma forma mais atuante, com 

vistas a alcançar o objetivo descrito. Como instrumento necessário para realização da 

entrevista, foi entregue ao entrevistado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, juntamente com o Termo de Compromisso e autorização para gravação do áudio da 

entrevista. (Apêndice 2). 

Diante da necessidade da realização da entrevista, da utilização dos dados primários 

provenientes dos BOATs e de acordo com as normas regulamentadas pela Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466/2012, o projeto foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás para apreciação, obtendo aprovação em 

26 de maio de 2017, sob o protocolo nº 2.085.386 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética – CAAE nº62115916.3.0000.5083 (Anexo 2).  

 Por fim, a última etapa deste estudo envolveu um trabalho de campo nos pontos 

críticos do espaço urbano onde foram identificadas as maiores ocorrências de acidentes, com 

vistas a realizar o registro fotográfico das vias e identificar possíveis fatores que auxiliaram na 

ocorrência destes acidentes.   

Para melhor compreensão das análises que envolvem os acidentes de trânsito, 

trataremos nas próximas seções de conceitos que contextualizam e embasam teoricamente 

essa temática. Inicialmente serão abordadas definições próprias sobre os acidentes, legislação, 

natureza, tipos entre outros.   

 

1.3 CONCEITOS PARA ANÁLISE DOS DADOS RELACIONADOS AOS ACIDENTES 

DE TRÂNSITO 

As consequências causadas pelos acidentes de trânsito são inúmeras e afetam não só o 
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condutor envolvido, como toda a sociedade. A pessoa pode perder a vida, tornar-se deficiente, 

a família pode perder seu provedor, a sociedade pode vir a perder uma pessoa atuante no 

desenvolvimento de ações coletivas. A gravidade e o resultado são variáveis conforme cada 

tipo de acidente e a forma de envolvimento, mas é um problema que diz respeito a todos, pois 

é um agravo que não escolhe pessoa, local ou horário para acontecer.  

Ao tentar definir os acidentes, cada autor os analisa por um determinado viés, Gomes 

(2016) aponta o acidente de trânsito como sendo,  

 
[...] todo evento não premeditado de que resulte dano em veículo ou na sua carga 
e/ou lesões em pessoas e/ou animais, em que pelo menos uma das partes está em 
movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Pode originar-se, terminar 
ou envolver veículo parcialmente na via pública (GOMES, 2016, p. 383). 
 

Já o Ministério da Saúde entende o acidente como sendo um “[...] evento não 

intencional e evitável, causador de lesões físicas e ou emocionais. Assume-se que tais eventos 

são, em maior ou menor grau, perfeitamente previsíveis e preveníveis.” (BRASIL, 2000, p. 

427). 

Ao abordarmos esses dois conceitos, percebemos que existe uma contradição entre 

ambos e esta se estende a diferentes parcelas da população, pois, de um lado temos uma parte 

que considera o acidente como previsível e evitável e, de outro, uma parte que questiona esse 

pensamento. Essa primeira parte considera que, ao seguir as regras de trânsito e manter a 

manutenção preventiva do veículo, as chances de ocorrência de acidentes tornam-se nulas. A 

outra parcela acredita que, mesmo tomando essas medidas, fatores externos podem acontecer, 

ocasionando, assim, o fato, que pode envolver mais de duas pessoas, veículos ou objetos.  

Para fins deste estudo, consideramos o acidente como sendo algo imprevisível, pois o 

condutor pode se precaver de todas as formas possíveis, como praticar a direção defensiva, ser 

cauteloso diante das intempéries, porém, o outro condutor pode não agir dessa forma, o que 

coaduna com a parcela que acredita que fatores externos podem prejudicar o deslocamento e 

causar acidentes nas vias.  

Vários termos são utilizados em estudos sobre acidentes de trânsito, portanto, para 

realização das análises, abordaremos os termos mais utilizados para esse fim. Gomes (2016) 

apresenta os seguintes conceitos para cada tipo de veículo: 
 

Automóvel: veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com 
capacidade para até oito pessoas, inclusive o condutor. 
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 
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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 fabricação não exceda a cinquenta 
quilômetros por hora. 
Cruzamento: interseção de duas vias em nível. 
Motocicleta: veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por 
condutor em posição sentada.  
Motoneta: veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição 
sentada (GOMES, 2016, p. 279). 

 
Os principais fatores de risco para esses acidentes são: direção sob efeito de bebida 

alcoólica, problemas na infraestrutura das rodovias e vias públicas, excesso de velocidade, 

não uso do cinto de segurança ou capacete. Chagas (2015), em sua pesquisa sobre fatores 

contribuintes de acidentes de trânsito, agrupa-os em cinco categorias: 

 
1. Fatores humanos – relacionados ao comportamento e ações das pessoas; 
2. Fatores viário-ambientais – relacionados à via ou ao meio-ambiente no qual está 
inserida; 
3. Fatores veiculares – relacionados aos veículos seja seu desenho ou falha 
mecânica 
4. Fatores institucionais – relacionados às leis, modo de fiscalização e ao 
investimento em transporte e segurança, e 
5. Fatores sócio econômicos – relacionados às características da população, tais 
como, o perfil econômico, etário, cultural e de grau de instrução. 
(CHAGAS, 2015,p.35) 
 

A identificação dos fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente permite o 

desenvolvimento de medidas pontuais, pois as ações na maioria das vezes se focam em apenas 

um fator, quando na realidade um acidente pode ter sido causado por uma associação de 

fatores, como um condutor que ultrapassou o PARE porque a sinalização estava apagada e 

consequentemente veio a se chocar com outro veículo. Geralmente, as ações são voltadas para 

a educação no trânsito e a maioria das obras de planejamento visa o aumento da fluidez, não 

considerando a segurança dos condutores que por ali passam todos os dias.  

Dentre os tipos de acidentes mais comuns temos o atropelamento, a colisão, conhecida 

por “batida”, o abalroamento e o capotamento. Em geral, a maioria dos atropelamentos possui 

como vítimas os idosos devido à dificuldade dos mesmos com a mobilidade e ao desrespeito 

dos ocupantes de veículos com os pedestres e os animais. De acordo com a Confederação 

Nacional do Transporte (2016), em um levantamento realizado pela Seguradora Líder, 

responsável pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT) no período de 2010 a 2015, das indenizações pagas por atropelamento, 

46% dos envolvidos tinham 60 anos ou mais. No Quadro 3, temos as classificações conforme 

o tipo dos acidentes e suas respectivas definições, de acordo com o Ministério dos 
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Transportes:  

Quadro 3- Classificação e definição dos tipos de acidentes. 
Tipo Definição 

1. Colisão 
 
a) lateral 
 
b) transversal 
 
 
c) frontal 
 
 
d) traseira 

 Acidente em que há impacto entre veículos em movimento. 
 
Impacto lateral entre veículos que transitam na mesma via, 
podendo ser no mesmo sentido ou em sentidos opostos. 
Impacto entre veículos que transitam em direções que se cruzam, 
perpendicularmente ou não. 
 
Impacto entre veículos que transitam na mesma via, em sentidos 
opostos. 
 
Impacto entre veículos que transitam na mesma via, no mesmo 
sentido, sendo que um dos veículos atinge de frente a parte traseira 
do outro. 

2. Choque  Impacto de um veículo em movimento contra qualquer obstáculo 
fixo, podendo ser um poste, uma árvore, um muro, um veículo 
estacionado ou outro elemento/objeto. 

3. Capotamento 
 
 
4. Tombamento 

 Quando o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, 
chegando a ficar com as rodas para cima, imobilizando-se em 
qualquer posição. 

 Quando o veículo tomba sobre sua lateral, imobilizando-se. 
5. Engavetamento  Colisão tipo traseira, envolvendo três ou mais veículos.  
6. Atropelamento  Acidente em que um pedestre ou um animal é atingido por veículo 

motorizado ou não. 
7. Outros  Acidentes de trânsito incompatíveis com os descritos 

anteriormente. 
Fonte: Ministério dos Transportes (BRASIL, 2002). 

 
Ainda de acordo com Brasil (2002), além das definições elencadas, para fins de 

análise sobre os acidentes, o pesquisador deve avaliar outras informações presentes nos 

BOATs, como o horário, a data e o dia da semana, a condição climática, o tipo do acidente, a 

severidade, a caracterização dos veículos, da via, o gênero, a idade e o estado dos envolvidos, 

a descrição realizada do acidente e o croqui estruturado ao final deste documento.  

Bernardino (2007) aponta que o estudo de tais informações é importante quando se 

tem por objetivo a identificação das ocorrências em um determinado período de análise.  

Há prevalência de acidentes no ambiente urbano devido à maior concentração de 

pessoas e consequentemente de veículos neste meio. De acordo com dados do IBGE (2018), a 

população até o censo de 1960 era majoritariamente rural, porém, no censo realizado em 1970 

essa situação se inverteu, como pode ser verificado no Gráfico 1. 
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Gráfico  1- Brasil, população residente, por situação do domicílio, 1960 – 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fonte: IBGE, 2018. 
                             Organização: SILVA,  Juliana Freitas (2018). 

 

Desde a década de 1970 a população rural vem sofrendo um decréscimo lento e a 

população urbana aumentando vertiginosamente, chegando ao censo de 2010 cinco vezes 

mais do que a população rural. O marco desta inversão coincide com a Revolução Verde, que 

promoveu o crescimento do país.  

Esse crescimento acelerado traz consequências para as cidades, que não estão 

preparadas para receber essa população, seja com moradia, transporte, lazer, bens ou serviços. 

As vias urbanas que eram adaptadas para poucos veículos hoje se encontram congestionadas 

de automóveis, motocicletas, ônibus, entre outros. O aumento das distâncias por causa da 

necessidade do deslocamento gera no trecho entre a origem e a chegada acidentes muito 

presentes no cotidiano das cidades.  

Na literatura encontramos vários autores que abordam a temática dos acidentes de 

trânsito, por vários vieses. A maioria desses acidentes acontece na zona urbana e, de acordo 

com Mendonça et al. (2017, p.728), o Brasil é um dos países que lideram a mortalidade por 

acidentes de trânsito no perímetro urbano.  

Nesse contexto, surge a necessidade da realização de pesquisas que analisem os 

acidentes de uma forma mais pontual, pois cada país ou região possui suas características que 

auxiliam na ocorrência dos acidentes. Assim, ao apresentarmos os procedimentos que serão 

realizados juntamente com o referencial teórico que fundamenta a pesquisa, pretendemos 

atingir os objetivos propostos e subsidiar as discussões dos resultados.  
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2 A PROBLEMÁTICA URBANA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

2.1 O DESENROLAR DA VIDA NAS CIDADES 

 

As cidades são o lócus da vida moderna, da contradição que permeia a todos, é local 

em que se encontra a moradia, o que comer, o que vestir, local em que há convívio social, seja 

na igreja, na praça ou no mercado. É também local em que não se encontra moradia, o que 

comer, o que vestir, e as relações sociais são quase ou totalmente inexistentes.  

 As cidades crescem e se desenvolvem cada dia de forma mais rápida, o que, aliado ao 

não planejamento, causa diversos transtornos para os indivíduos que ali vivem. O crescimento 

acelerado das cidades devido a mudanças causadas pela modernização foi alterando as suas 

características. Na medida em que pessoas provenientes de diversos locais migram para as 

cidades, trazem consigo seus costumes, saberes, enfim, suas vivências, o que pode provocar 

alteração do modo de vida daquele local. 

 Grande parte das migrações campo-cidade no estado de Goiás se deu em decorrência 

das alterações ocorridas no campo a partir da década de 1960, pois a maioria da população até 

esse período vivia no campo. As mudanças aconteceram principalmente em decorrência da 

implantação de um pacote tecnológico chamado Revolução Verde, que trouxe novas 

tecnologias para o campo, como melhoramento genético, mecanização da produção e 

implementos químicos, fazendo com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as 

cidades.  

O camponês que não conseguia se adequar às novas tendências do mercado via-se 

obrigado a migrar para as cidades em busca de novas oportunidades. Segundo Santos (2008), 

no século XIX do total da população mundial, 1,7% era urbana, passando para 21% em 1950 

e para 25% em 1960. De acordo com Bernardino (2007), no Brasil, no ano de 1940, 74% da 

população estava no campo; essa porcentagem se inverteu quando, em 1991, 77% moravam 

nas cidades. 

A migração campo-cidade, ocorrida devido à modernização do campo associada ao 

surgimento de indústrias, levou ao crescimento urbano de Goiás. Esse período foi marcado 

por uma mudança na configuração do espaço, pois o mercado já não era mais somente interno 

e se articulava para entrar no mercado externo, realizando a exportação do que era produzido 

no campo.  

Conforme Castells (2011), a migração trouxe consigo um desequilíbrio, pois as 



36 
 

pessoas não vieram para as cidades devido a um aumento da demanda de mão de obra e sim 

por conta da busca por um meio com maiores e distintas oportunidades. O crescimento das 

cidades está mais relacionado com as migrações do que com um “pull” urbano. Essa busca 

por oportunidades não se deu de forma espontânea, pois os que não se adequavam à nova 

situação vigente não conseguiam seu sustento e assim eram forçados a procurar novas fontes 

de renda.  

Ainda sobre essa busca pelas novas oportunidades, segundo Santos (2008, p. 73),  
 

[...] a cidade era o lugar da esperança... ou do desespero. Diante do que sabemos de 
suas estruturas sociais, é preciso afirmar que a cidade dos países subdesenvolvidos é, 
antes de tudo, o lugar de transformações sociais nada comparáveis às do campo, o 
que, em última análise, explicaria a atração urbana e o individualismo triunfante na 
cidade; ou então que a cidade é um lugar de tensões sociais, de lutas de classes, pelo 
fato que as disparidades de rendas e de nível de vida aí seriam ainda mais extremos 
que no campo. A questão é vital. 

 
A vida se transforma, as pessoas tentam se adequar ao “novo”, pois o “velho” já não 

mais lhes é suficiente. Já não é mais capaz de suprir as necessidades básicas e vitais de todo o 

ser humano, como alimentação e saúde.   

O Ministério das Cidades (BRASIL, 2004, p. 9) aponta que “em apenas cinco décadas 

no século XX, a população brasileira passa de majoritariamente rural para majoritariamente 

urbana”. Acrescenta ainda que esta foi 

 
[...] uma das mais aceleradas urbanizações do mundo e que aconteceu sem a 
implementação de políticas indispensáveis para a inserção urbana digna da massa 
que abandonou e continua a abandonar o meio rural brasileiro, cuja estrutura agrária 
contribuiu para essa rápida evasão de população (BRASIL, 2004, p. 9).  

 
Mas o que causou essa inversão? Com a modernização do campo, as produções, que 

eram realizadas no campo como forma de subsistência, passaram a gerar excedentes para 

venda e a obtenção de lucro, adequando-se, assim, ao modo de produção capitalista vigente. 

As relações entre campo e cidade mudam em consequência da intensidade da modernização 

agrícola. As diferenças entre o campo e a cidade se diluem num mesmo processo em que os 

atores e os agentes não se distinguem, em consonância com a dinâmica e os interesses da 

acumulação capitalista. 

Assim, com o aumento da população das cidades, surgiram vários estudos sobre a 

dinâmica desses locais e as diferentes formas como elas se apresentam. Como o processo de 

urbanização aconteceu de forma heterogênea, alguns locais se desenvolveram mais do que 

outros, atraindo mais pessoas, como afirma Olanda (2008, p.3): “a heterogeneidade das 

cidades ocorre porque a sociedade e suas bases material/social também são heterogêneas. Isto 
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conduziu e conduz a uma produção/construção complexa das cidades”.  

Estas cidades se configuram de forma que a área agrícola as circunda, assim elas 

fornecem os subsídios para o campo e este fornece renda para aquisição de bens e serviços, 

com isso, temos a inserção da economia nas áreas agrícolas, mantendo uma relação de 

mutualismo entre as partes, em que todos se beneficiam, promovendo o autoconsumo. Porém 

o benefício está disponível apenas a uma parcela da população e os que não se enquadram 

nesse perfil almejam essa alteração de status.   

Ao buscarem sua inserção plena na sociedade, as pessoas apegam-se aos objetos 

técnicos que lhes são oferecidos, consumindo-os, o que, consequentemente, faz com que as 

pessoas pobres se tornem mais pobres e as ricas se tornem mais ricas. As pessoas colocam nos 

objetos seus sonhos e seus desejos; essa vontade é o néctar que sustenta o capitalismo. Ainda 

sobre o consumo, de acordo com Guimarães (2015, p. 67),  
 

As pessoas consomem como nunca antes esses objetos técnicos, mesmo aquelas 
consideradas mais pobres. Tal situação coexiste com a falta de bens essenciais à 
vida, e daí que as estatísticas, os governos, muitos trabalhos científicos nos colocam 
a fábula da diminuição da pobreza mostrando aumento nos indicadores de consumo. 
Na verdade, o que temos hoje é o aumento concomitante da pobreza e do consumo. 
Um é a razão do outro. As pessoas ficam mais pobres porque consomem mais, como 
consomem mais... acreditam que não são tão pobres e os bens sem os quais a vida 
vai a deriva estão cada vez mais escassos. 

 
Assim, a busca pelo consumo a qualquer custo faz com que os indivíduos optem por 

atividades ilícitas para terem seus anseios atendidos, assim, temos casos de furtos, tráfico de 

drogas, criminalidade em geral, entre outras tantas mazelas presentes nas cidades. Essa 

buscaacentua a pobreza e a desigualdade entre os povos. Essa aquisição de bens traz uma 

falsa ilusão à pessoa de inserção no meio em que vive, de felicidade e de aceitação por parte 

dos demais.  

Como afirma Santos (1999, p. 10), “a cidade em si, como relação social e como 

materialidade, tornou-se criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é 

suporte como por ter sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) 

pessoas ainda mais pobres”. Nesse viés, os autores Bousquat e Cohn (2004) consideram que a 

pobreza não é apenas consequência do modelo socioeconômico vigente, mas, também, do 

modelo espacial. 

Esse modelo espacial faz com que os diferentes grupos se localizem em diferentes 

porções do espaço, determinando o seu modo de vida na cidade, o que nem sempre é motivo 

de orgulho e plenitude para todos.  

Guimarães (2015) afirma que, para uma crescente parte da população, o viver (n)a 
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cidade é sinônimo de problemas urbanos, como desemprego, violência, congestionamento, 

poluição e condições precárias de moradia. Podemos observar tal condição diariamente, 

bastando perceber o que está diante de nossos olhos, apesar de muitas vezes os taparmos para 

não enxergar.   

Muito se fala na busca pela igualdade, mas esta está longe de ser conferida a todos. É 

fácil perceber cidades sujas, pessoas morando nas ruas, adultos e crianças abandonadas que 

muitas vezes começam a trabalhar cedo em busca não de uma vida melhor, mas de comida 

para sobreviver. E, ao mesmo tempo, percebemos prédios que são construídos gastando 

valores exorbitantes, carros de luxos sendo lançados a cada ano, mas que não atingem nem 

um terço da população. É a contradição entre as massas.  

Nas cidades, de acordo com Lefevbre (2008, p. 89), “necessariamente se estabelece 

uma sociedade de massas, o que implica a coação sobre essas massas, portanto a violência e 

repressão permanentes”.  

Essa coação se faz presente em todos os cantos, de Norte a Sul, de Leste a Oeste. 

Vários grupos que possuem não somente condição financeira, mas também exercem o poder 

sobre outros, utilizam essas mazelas vividas por muitos para tirarem proveito da situação, 

oferecendo conforto e segurança em troca de bens ou pagamento por serviços. A coação 

também promove a segregação urbana e socioespacial, esta última relacionada ao preço e ao 

uso do solo urbano.  

A segregação é outro problema gerado em decorrência da migração das pessoas do 

campo para as cidades de forma desordenada. Cavalcanti (2001) afirma que a segregação 

urbana é uma forma de hierarquização das classes e é estruturada de acordo com o poder 

aquisitivo dos indivíduos que se instalam em determinados locais. Desta feita, conforme 

Kaztman (2005), em razão dessa segregação, a população de baixa renda mora em locais 

distantes e, por isso, tende a gastar muito com o transporte público para ter acesso alocais de 

saúde, educação e trabalho, o que dificulta sua circulação pela cidade.   

Em Jataí, há vários imóveis fechados, para alugar ou vender, localizados em áreas 

centrais, porém o custo é muito alto, tornando-se não acessível a grande parte da população.  

Com isso, muitas pessoas que não possuem condições para adquirir uma moradia perto dos 

equipamentos públicos vão para locais distantes, o que faz com que gastem mais tempo e 

mais dinheiro para terem acesso a bens e serviços, como aponta Rodrigues (1991, p. 27): 
 

Os moradores que menos podem pagar vão comprar lotes mais distantes, em lugares 
que atendem às exigências de lei, vão ter que percorrer longas distâncias, gastar mais 
em transporte-tempo e dinheiro; vão ter que organizar-se, lutar pelo reconhecimento 
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de sua propriedade e com seu trabalho conquistar direito de morar pelo menos mais 
dignamente. 

 
Muitos buscam locais de moradia em periferias devido aos valores mais baixos desses 

pontos. Quanto a essa distinção entre centro e periferia, Correa (2007, p. 24) pontua que 

“quanto maior o tamanho demográfico, maior será a dimensão do espaço intraurbano, 

expressa pela distância entre o centro e a periferia da cidade, assim como mais complexa será 

a organização desse espaço intraurbano”. Sobre a distribuição dos equipamentos, Santos 

(2008) explica que: 
 

A morfologia do tecido urbano é o reflexo fiel de uma realidade econômica e social 
definida. Apenas o centro da cidade associa, e assim mesmo só em certa medida, os 
diferentes setores da economia e das classes sociais, na medida em que nele se 
concentram as atividades terciárias, serviços comerciais, administrativos, lugares de 
diversão etc. (SANTOS, 2008, p. 220).  

 
Essa distribuição dos equipamentos públicos, serviços, áreas de lazer faz com que 

grupos se formem em suas proximidades ou distantes devido ao baixo poder aquisitivo. 

Assim, estruturam-se, dentro da mesma cidade, grupos formados por diferentes pessoas; 

porém, dentro desses grupos há características comuns.  

As pequenas distâncias tornam-se grandes, ao passo que as pessoas, com as mudanças 

de hábitos e de costumes, consideram que para se deslocar é preciso possuir um meio de 

transporte. Andar a pé ou de bicicleta cai no estereótipo da marginalização. Mesmo diante 

dessa situação, crescem os grupos que utilizam a bicicleta- muitas delas com o mesmo preço 

de uma motocicleta - como lazer.  

Em diversas cidades os adeptos não conseguem se deslocar utilizando a bicicleta como 

meio de transporte, pois as vias não são adequadas para permitir essa locomoção, não existem 

ciclovias, não há segurança para os usuários deste meio de transporte, o que faz com que os 

indivíduos que têm a oportunidade optem por outro tipo de transporte. Porém, há aqueles que 

mesmo diante de condições ruins para locomoção utilizando bicicletas se arriscam no trânsito 

em vias inapropriadas e dividem espaço com outros veículos.  

Para tentar sanar essa dificuldade, as pessoas optam por meios de transporte 

individuais, pois em muitos municípios brasileiros o transporte público é precário, 

dificultando o deslocamento das pessoas. Com isso, veículos como as motocicletas e 

ciclomotores, devido à facilidade para aquisição e uma relação entre custo e benefício maior, 

tornam-se a escolha de grande parte das pessoas. 

Esses veículos são bastante utilizados não somente para os deslocamentos da casa ao 

trabalho, mas também se tornaram bastante populares entre os novos profissionais da vida 
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moderna, como mototaxistas e motoboys, que precisam transportar pessoas ou mercadorias 

em menos tempo para atender aos anseios da população. Porém esses profissionais e demais 

usuários desta categoria veicular sofrem preconceitos por uma parcela considerável da 

sociedade, que os considera imprudentes e um risco não só para eles, como também para os 

demais.  

Mas, na verdade, esses riscos não se devem somente ao tipo de veículo, haja vista que 

todos os meios de transporte deveriam ser utilizados de forma harmônica e segura, desde que 

o sistema de transporte fosse algo integrado, o que muitas vezes não é, assim como relata 

Santos (2008, p. 107): 
 

Um problema crucial nos países subdesenvolvidos (grifo nosso) é o da integração de 
uma rede de transporte. Uma das características desses países é a ausência de 
homogeneidade e continuidade das vias de transporte. Essa característica da rede de 
transportes afeta um bom número de ‘cidades médias’; o crescimento destas se dá ao 
longo das estradas mais importantes (ruptura de qualidade, solução de continuidade). 
 

Ao considerarmos o sistema de transporte descontínuo devemos levar em conta a 

cidade como um todo, pois áreas mais periféricas, mais afastadas do centro, deveriam ter um 

transporte que atendesse as suas necessidades, porém, este, muitas vezes, nem chega a essas 

localidades. Os moradores das áreas centrais, entretanto, que possuem maior disponibilidade 

de equipamentos públicos e de prestação de serviço, geralmente contam com a oferta dos 

meios de transporte público.  

 Com todas essas dificuldades e a aquisição de mais veículos individuais, percebemos 

diferentes tipos de veículos, sejam eles de grande, médio ou pequeno porte, em uma única via. 

Essa demanda diária faz com que as vias, que já não possuem pavimento com qualidade 

adequada, não suportem a carga e apresentem constantes problemas, como buracos, 

ondulações e, além disso, a presença de fluxo constante de veículos gera a liberação de gases 

poluentes no meio ambiente, o risco dos acidentes de trânsito e a necessidade de reparos 

constantes nas vias, o que onera os cofres públicos.  

Um exemplo de via precária é a BR 158 que corta do perímetro urbano de Jataí e 

recebe, diariamente, vários veículos de carga destinados ao transporte de grãos e animais, 

dentre outros, e, como não há outro meio para realização desse transporte, os veículos 

dividem espaço com pedestres, motociclistas, usuários de automóveis, entre outros. A 

Fotografia1apresenta uma parte da BR 158 em sua porção urbana com deformação no 

pavimento.   

 



41 
 

Fotografia  1 - Jataí (GO): deformação na BR 158 no perímetro urbano, 2018. 

 
                 Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018).  

 

Também como consequência desse fluxo de veículos, a população tende a gastar mais 

tempo para se deslocar até seus locais de trabalho e suas residências. Em horários 

considerados de pico, próximos às7h, 13h, 17h e 18h, verifica-se maior movimento de 

pedestres e veículos, o que faz com que as pessoas gastem mais tempo para realizarem o seu 

deslocamento nessas vias.  

O gasto maior com o deslocamento traz transtornos para a saúde dos condutores, que 

tendem a ter um tempo menor para o descanso e, devido ao trânsito de muitas cidades, há a 

disposição para o desenvolvimento de doenças psicológicas. Todas essas questões oriundas 

dos processos de urbanização que ocorreram nos países capitalistas periféricos na segunda 

metade do século XX também tiveram impacto nos perfis de morbimortalidade das 

populações. Esse impacto colocou a questão urbana na agenda da saúde. Assim, passou-se a 

buscar a relação entre o indivíduo e o meio com vistas a identificar as causas das doenças que 

o assolavam.  

Conforme Bousquat e Cohn (2004), mesmo diante da inquietação causada pelos 

processos de urbanização, o espaço foi sendo incorporado mais como uma causa, uma 

resposta às mazelas.  

Esse indivíduo pertence à cidade e a cidade lhe pertence, independente do lugar em 

que se encontre. Ele tem costumes e crenças que regem suas ações e seu modo de pensar, 

modificando o meio ao seu redor. Essa modificação determina o modo de vida urbano nas 
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cidades.  

 

2.2 RELAÇÃO ENTRE URBANO E CIDADE 

 

Alguns autores consideram os conceitos de urbano e de cidade como se fossem um 

conceito uníssono; outros, porém, consideram os temas bem distintos. Lefebvre (2008, p. 28) 

apresenta o urbano como sendo: “[...] não uma realidade atual, de maneira recuada no tempo, 

mas, ao contrário, como horizonte, como virtualidade iluminadora. O urbano é o possível, 

definido por uma direção, no fim do percurso que vai em direção a ele”. E continua: 
 

[...] o urbano se define como lugar onde as pessoas tropeçam umas nas outras, 
encontram-se diante e num amontoado de objetos, entrelaçam-se até não mais 
reconhecerem os fios de suas atividades, enovelam suas situações de modo a 
engendrar situações imprevistas (LEFEBVRE, 2008, p. 46). 

 
O urbano é a forma de viver nas cidades, em sociedade, com seus costumes 

interagindo com o ambiente disponível, marcado por significação. Araújo (2012, p. 134) 

aponta ainda que o urbano “é um fenômeno que se impõe em escala mundial, a partir do 

duplo processo de implosão-explosão da cidade atual”.  

Ao abordar esse tema, Castells (2011) trata o urbano como sendo uma forma especial 

de ocupação do espaço por uma população, a saber, o aglomerado resultante de uma forte 

concentração e de uma densidade relativamente alta, tendo como correlato previsível uma 

diferenciação funcional e social maior.  

O urbano seria, na visão de Lefebvre (2008), algo que transcende o palpável, seria 

uma crença nos costumes e na cultura, no modo de organização, enfim, na forma de se viver. 

O urbano está em todo lugar, seja no campo ou na cidade, pois essa crença está nele e não no 

lugar em que está. Assim, ele vai adequando esse local de forma a atender às suas 

necessidades, sejam elas básicas ou não. O urbano é um modo de vida da população, é um 

reflexo do viver na cidade. 

Esse urbano contemporâneo ocupa, pois, toda dimensão do espaço social, adequando-

o à sua forma de visão de mundo, arraigada de fatores políticos, econômicos e sociais. Com 

essa maior extensão, não há como limitar o urbano apenas às cidades, mas se torna necessário 

direcionar o foco do estudo.  

Para este estudo, porém, consideramos as pessoas residentes nas cidades, a forma do 

urbano que se organiza de modo a utilizar os bens e serviços ali ofertados, que convive 

socialmente com um grupo que ali vive e se torna um componente da cidade.  
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Com o aparecimento da produção industrial e com a expressão na cidade, há um 

aumento no número de pessoas em determinados locais, com suas ideias próprias e com o 

convívio social que faz com que haja projeção de fragmentos múltiplos de signos urbanos, 

que se estendem da urbanização para toda a sociedade, fazendo com que haja uma mudança 

nas relações sociais, econômicas, políticas e ambientais (LEFEBVRE, 2008). Importante 

salientar que essas mudanças acontecem na sociedade em diferentes escalas.  

Esses distintos tipos de organização existentes em uma cidade determinam os locais 

em que as diferentes classes sociais vão morar e as áreas de instalação dos diferentes 

comércios e prestação de serviços. Assim, o primeiro problema apresentado refere-se aos 

espaços existentes, de diferentes tipos, que são provenientes das atividades que são 

desenvolvidas em determinada localidade. Existem, também, problemas relacionados aos 

espaços de moradia, trabalho, circulação e lazer (SOUZA, 2003).  

Cada cidade, então, com suas nuances de formas e funções, possui um papel na 

sociedade como um todo. Dentro desse contexto, temos cidades pequenas, médias, grandes, 

metrópoles, megalópoles, aglomerados. Corrêa (2007) entende, porém, que a cidade, na 

medida em que vai agregando novas funções, pode passar de pequena a média ou desta a 

grande. 

Diante disso, conforme Sposito et al. (2007, p. 39),  
 

As cidades médias, no geral, tiveram, então, seus perfis funcionais orientados pelos 
interesses de distribuição da produção industrial em escala nacional. Assim, o 
consumo teve papel mais importante na orientação dos papéis intermediários dessas 
cidades do que propriamente a produção industrial.  

 
Nesse contexto, o estudo das cidades médias, que são cidades que se destacam cada 

vez mais devido à sua importância na divisão territorial do trabalho, e dos problemas que 

nelas ocorrem traz a perspectiva de novos conhecimentos, pois a maioria dos estudos está 

relacionada a cidades maiores.  

Para realizar a classificação das cidades, há diferentes variáveis que são consideradas, 

sendo a principal delas a dimensão demográfica. Porém, é necessário avaliar as funções que 

essa cidade possui em relação às demais em escala regional e nacional.  

Levando isso em consideração, classificamos a cidade de Jataí como sendo de porte 

médio, devido à importância que a mesma possui em relação às cidades do entorno e à função 

que desempenha nacionalmente. Diante disso, abordaremos as principais características das 

cidades que possuem essa classificação e sua importância no contexto em que estão inseridas.  
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2.3 AS CIDADES MÉDIAS NA PERSPECTIVA ATUAL 

 

A cidade surgiu devido à necessidade de centralizar os serviços e o comércio, fazendo 

com que houvesse um ciclo econômico. Ao passo que foram recebendo migrantes, 

principalmente provenientes do campo, houve um aumento dessas cidades e o aparecimento 

de outras. Nesse sentido, foram se erguendo cidades de diferentes tamanhos, contingente 

populacional e com diferentes formas e funções em relação às demais. Com isso, surgiram 

vários conceitos, considerando as suas características principais.  

Dentre as novas características, surgiram as cidades médias que não se enquadravam 

no padrão das grandes cidades, abrangendo toda estrutura, quantitativo de pessoas e prestação 

de serviços especializados, mas que também possuem importância em relação às outras e uma 

autossuficiência para gerir parte de suas necessidades.  

Corrêa (2007, p. 28), ao tratar do tema cidades médias, faz uma comparação entre as 

cidades que já existiam e a nova categoria que estava se formando:  
 

[…] o padrão anterior, caracterizado por cidades de diversos tamanhos e pouco 
articuladas entre si, é substituído por uma rede urbana mais articulada e dotada de 
centros funcionalmente mais diferenciados entre si. Pode-se então, falar em cidades 
médias. É, portanto, no contexto de formação da moderna rede urbana que é possível 
se estabelecer a noção ou o conceito de cidade média. 
 

O autor trata as cidades médias como integrantes de uma rede e nesta elas possuem 

importância na divisão territorial do trabalho. Mas como classificar as cidades de acordo com 

seu porte?  

Autores como Braga (2004), Correa (2007), Sposito et al. (2007) e Ramires (2013) 

explicam sobre a dificuldade em determinar critérios a serem utilizados para classificação das 

cidades médias. A maioria dos autores se utiliza de critérios demográficos, porém, esse item 

possui várias falhas, pois não considera as atividades desenvolvidas pela cidade, sua 

importância regional e até mesmo nacional.  

A classificação que não contemple esses critérios ou que não analise as cidades a partir 

de características além das demográficas tende a cometer erros, visto que, em um país 

heterogêneo como o Brasil, os processos se reproduzem em tempo e de formas diferenciados. 

É importante salientar que, independente do porte da cidade, essa possui uma hierarquia, 

fazendo com que participe de uma rede de maior ou menor complexidade. 

Ao discutir sobre as cidades médias, Corrêa (2007) também aponta as dificuldades 

para se classificar as cidades em pequena, média ou grande e acrescenta que para tal 



45 
 

classificação é necessário considerar três aspectos importantes: o tamanho demográfico, as 

funções urbanas e a organização do espaço intraurbano. O critério mais utilizado para tal 

classificação é a quantidade demográfica, sobre a qual o autor assim se manifesta:  

 
Tamanho demográfico significa, para um mesmo contexto regional de renda e 
padrão cultural, maior ou menor economia de escala, envolvendo a cidade e seu 
espaço de atuação, possibilitando maior ou menor desenvolvimento de funções 
urbanas ou atividades básicas, direcionadas essencialmente fora da cidade, e de 
atividade não-básicas, voltadas essencialmente para o consumo da própria cidade. A 
partir dessa relação é possível definir e identificar a pequena, a média e grande 
cidade e a metrópole (CORRÊA, 2007, p 24).  

 
De acordo com Ramires (2013), vários autores estão trabalhando o tema cidades 

médias a partir da década de 1990 e estes sugerem que as classificações não sejam apenas 

baseadas no tamanho demográfico, há que se analisar também a posição regional e na rede 

urbana, a dinâmica socioeconômica e demográfica, a dinâmica territorial intraurbana em seus 

diferentes processos e atores.  

Santos (2008, p. 87) também assegura que somente classificar as cidades com base no 

tamanho demográfico não é suficiente para assegurar o crescimento urbano, pois, para ele, 

“seria preciso que eles se desenvolvessem ao mesmo tempo em que a infraestrutura 

econômica (sobretudo dos transportes) e paralelamente à capacidade da cidade de se 

beneficiar dos investimentos de capitais regionais ou exteriores à região”.  

Deus (2002), diante dessa problemática, apresenta elementos que demonstram a 

importância da utilização de mais critérios para classificação das cidades médias e que levem 

em conta, além do contingente populacional, sua importância em relação a sua sub-região e 

considere seu papel na hierarquia das redes urbanas. Com isso, populações com menos de 20 

mil habitantes, de acordo com o autor, têm função de fornecer suporte à produção, com 

comércio e serviços, garantindo a eficiência da agropecuária e o escoamento dos produtos 

exportados para outras unidades do país.  

Sobre esse debate, Sposito et al. (2007, p. 40) afirmam: 
 
Assim, é provável que, paralelamente à manutenção dos papéis regionais das 
cidades médias, de elos entre as cidades maiores e menores, a partir de fluxos de 
natureza hierárquica, tenham se estabelecido novos papéis, desenhados por fluxos de 
outros tipos, orientados por dinâmicas de complementariedade ou de concorrência 
entre cidades da mesma rede ou de redes urbanas diferentes.  

 
Os autores Amorim Filho e Abreu (2001, p. 24) delimitaram quatro níveis de 

agregação para a definição de cidades médias no Estado de Minas Gerais, quais sejam: 
 
Nível 1: capitais regionais com mais de 500 mil habitantes; 
Nível 2: cidades médias de nível superior, com população acima de 200 mil 
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habitantes; 
Nível 3: cidades médias, propriamente ditas, com população oscilando entre 50 mil e 
160 mil habitantes; 
Nível 4: cidades médias de nível inferior, com população entre 10 mil e 50 mil 
habitantes.  

 
Correa (2007) apresenta três elementos que devem ser considerados nos estudos de 

cidades médias: a elite empreendedora dominante, que promove a competição em alguns 

setores; a localização relativa da cidade em relação às outras e que a torna um lugar central na 

hierarquia das cidades; e as interações espaciais, que se realizam segundo duas escalas, a 

regional e a extra regional.  

Souza (2003) destaca também as diferenças entre as cidades de pequeno, médio e 

grande porte e explica que, mesmo apresentando o mesmo porte, também possuem diferenças 

evolutivas graças à arrecadação de cada região. É necessário pensarmos ainda sobre os 

critérios que definem a cidade como sendo uma cidade; nesse sentido, Rolnik (2004) elenca 

alguns elementos que devem ser analisados, como tamanho populacional e espacial, 

importância política local e regional.  

Braga (2004), ao falar sobre a conciliação entre as abordagens demográfica e 

funcional, mostra a necessidade de delimitação demográfica e a exclusão das cidades 

metropolitanas de porte médio ou capitais estaduais ao considerar o critério funcional no 

universo da pesquisa.   

Ao analisarmos essas colocações dos diferentes autores, percebemos que o 

pesquisador, ao trabalhar com uma determinada cidade, deve não apenas se basear em um 

critério, mas também tentar avaliar várias características que definem as cidades e sua 

importância em diferentes escalas.  

Deve-se levar em consideração também o tempo em que se classifica a cidade como 

sendo pequena,  média ou grande, pois, uma cidade que foi considerada como sendo pequena 

em 1940, pode não se apresentar (ter outro significado) dessa forma em 2017. “A cidade 

média pode ser, assim, considerada como um estado transitório” (CORRÊA, 2007, p. 26). 

No debate sobre as cidades médias, Braga (2004), ao considerar a parte funcional da 

rede urbana, posiciona as cidades médias como sendo intermediárias, ou seja, superiores aos 

centros locais e inferiores aos centros metropolitanos. Porém, considera que essa 

classificação, embora seja rica, não é suficiente, pois abrange diferentes cidades em diferentes 

contextos, o que exige um estudo sobre a composição da rede urbana.  

Sposito et al. (2007), ao estudarem os principais processos que redefinem os papéis 

de cidades médias, esclarecem que, com a modernização das atividades relacionadas com o 
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setor agropecuário, presenciamos um avanço do papel comercial e de serviços em cidades de 

porte médio. 

  Souza (2003) explica que devemos abordar as redes urbanas em uma perspectiva que 

considera uma relação de dependência, seja ela de consumo ou de produção com outras 

cidades, apresentando, assim, o termo área de influência.  

Santos (2008) aborda ainda a função dos centros de serviços que determinadas cidades 

desempenham em relação a outras regiões. Nesse sentido, alguns desses serviços tornam-se 

restritos pelos seus custos e pelas dificuldades das comunicações.   

Ramires (2013) cita como um dos serviços que podem ser desenvolvidos pelas cidades 

a presença de hospitais universitários, que, ao prestarem serviços de alta complexidade em 

cidades médias, produzem fortes fluxos na região e em escala extraregional. Aborda ainda que 

“Os serviços de alta complexidade se concentram principalmente em cidades de grande e 

médio porte, produzindo fluxos de pessoas, produtos e informações que reforçam o papel 

polarizador das atividades econômicas dessas localidades” (RAMIRES, 2013, p. 202). 

Na área da saúde, o Sudoeste Goiano conta com duas regionais que atendem aos 

municípios ao seu redor. A Regional de Saúde Sudoeste I, com sede em Rio Verde, conta com 

18 municípios, entre eles, além da cidade sede, Acreúna, Santa Helena e São Simão.  

  A cidade de Jataí integra a Regional de Saúde Sudoeste II, da qual também fazem 

parte os municípios de Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Mineiros, 

Perolândia, Portelândia, Serranópolis e Santa Rita do Araguaia. Jataí é responsável por 

oferecer serviços de média e alta complexidade a seus moradores e dos municípios 

pertencentes à Regional. Esses atendimentos a pessoas de municípios vizinhos são realizados 

graças a pactos e convênios, que geralmente preveem uma contrapartida da cidade de origem, 

com vistas a auxiliar nos custos dos tratamentos, atendimentos, entre outros.  

Comparando esses dois municípios, Jataí é considerado um centro de saúde 

importante, porém, o município de Rio Verde oferece, através da iniciativa privada, uma rede 

de saúde mais ampla. Mesmo assim, Jataí tem uma boa influência sobre os demais municípios 

em relação ao atendimento da saúde. Na cidade de Jataí, os usuários encontram uma rede de 

saúde composta por serviços particulares e públicos, na cidade de Rio Verde a grande maioria 

é composta por serviços e profissionais da rede particular de saúde.  

A importância da cidade de Jataí no âmbito da saúde é tanta que Monteiro Filho 

(2015), em seu trabalho,identificou as redes do sistema público de saúde da cidade e pontuou 
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que esta foi a primeira do Sudoeste Goiano a receber uma Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) pública no Hospital das Clínicas4. Concluiu, ao final da pesquisa, que mesmo Jataí 

possuindo bons equipamentos públicos na área da saúde era necessária a atuação da gestão em 

prol da articulação da rede de forma eficiente em busca da desfragmentação das unidades, 

atingindo assim toda a população de forma mais homogênea, pois, com o aumento da 

população, os usuários têm como porta de entrada o hospital municipal e não as unidades 

básicas de saúde localizadas em alguns bairros da cidade. 

Além dos seus moradores, diariamente, a rede pública de saúde recebe várias pessoas 

para realizarem tratamentos ou atendimentos na área de saúde. A análise dos atendimentos 

prestados e dos custos que demandam esses atendimentos auxilia no planejamento das ações a 

serem desenvolvidas.  

Sposito et al. (2007) sugerem, diante de tantas mudanças que ocorrem nas cidades 

em decorrência do processo acelerado de crescimento e das alterações nas funções, que as 

pesquisas se voltem para uma forma mais sistemática e que considerem a ampliação dos 

papéis e sua posição na rede urbana brasileira. 

Nesse viés, o entendimento da dinâmica dos serviços de saúde contribui para a 

melhoria da qualidade de vida da população através da identificação dos pontos deficientes de 

cada área. Para auxiliar nesse reconhecimento, a Geografia da Saúde é um ramo da ciência 

geográfica que busca identificar o acesso aos serviços de saúde e verificar as falhas existentes, 

contribuindo assim na gestão do sistema por parte dos órgãos públicos e dos gestores.  

Associar o espaço em que as pessoas vivem e a saúde se torna de suma importância, pois pode 

servir como uma ferramenta para a compreensão do espaço social. 

 

2.4 A GEOGRAFIA NOS ESTUDOS DA RELAÇÃO ESPAÇO E SAÚDE 

 

Ao englobar o espaço nas discussões sobre saúde, a Geografia busca a realização de 

análises sobre os serviços prestados nessa área, melhorando o uso das técnicas através do 

mapeamento dos locais de ocorrência das doenças e agravos, permitindo assim identificar os 

pontos vulneráveis para o acontecimento de moléstias para a população e sua relação com o 

meio em que estão inseridos.  

Dentro dessa premissa e de acordo com Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014, p. 50), 
                                                
4 O Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho (CMSSC) ou, como é popularmente conhecido, Centro 
Médico, teve sua denominação alterada para Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, em 04 de novembro 
de 2016, de acordo com a Lei nº 3.840/2016. 



49 
 

“a saúde é um sistema em evolução, em que se reafirma dia a dia a problemática da existência 

e que, consequentemente, redefine-se em forma constante”.  

Temos então que a Geografia, enquanto ciência, pode auxiliar nos processos de 

entendimento da saúde humana ao fazer uma relação entre o modo de vida das pessoas e o 

meio em que elas se inserem.  

Essa inserção da Geografia nos estudos em saúde teve como um de seus pioneiros o 

médico Jonh Snow, que no ano de 1854 realizou a espacialização de casos de cólera na cidade 

de Londres, no bairro Del Soho, descobrindo, assim, que a fonte causadora dessa doença era 

uma das bombas d’águas existentes na cidade (GUIMARÃES; PICKENHYAN; LIMA, 

2014). Com isso, a bomba disseminadora do vírus da cólera foi interditada e o problema 

sanado.  

A partir desse episódio os médicos foram incorporando os problemas das pessoas às 

condições do meio em que estas viviam. Esse período foi marcado por uma mudança na 

concepção do processo saúde-doença, e, mesmo adicionando o meio urbano às questões da 

saúde, a função dos médicos era descobrir as relações entre meio e doença, propondo 

intervenções, porém, os responsáveis por essas alterações eram os urbanistas.  

Nesse sentido, de acordo com Guimarães (2015, p. 25), 
 
Foi nesse contexto de mudanças que os médicos tomaram para si a experiência da 
intervenção urbanística como uma resposta técnica para as mazelas sociais e uma 
espécie de missão civilizatória. Projetos de saneamento foram formulados e 
executados tendo como alvo de intervenção o ambiente degradado do espaço 
urbano, como ocorreu em Londres, Berlim e Nova York, por exemplo. 

 
Mesmo com a utilização da Geografia nos trabalhos de Snow, em 1854, a inserção 

dessa ciência nos estudos na área da saúde teve sua origem decretada oficialmente em 1949, 

no Congresso da União Geográfica Internacional (UGI), em Lisboa. Até então, essa linha de 

pesquisa era conhecida por Geografia Médica, por se tratar deestudos realizados por médicos 

(GUIMARÃES, 2015). 

Essa nomenclatura foi posteriormente alterada para Geografia da Saúde, pois já não 

mais estava relacionada somente a serviços médicos, mas englobava áreas distintas da saúde 

como um todo. De acordo com Guimarães (2015), essa alteração de nomenclatura deu-se 

também no Congresso da UGI, que aconteceu na cidade de Moscou, em 1976.  

Rodrigues (2007, p. 34), em sua abordagem quanto à utilização da Geografia nos 

estudos da área de saúde, elenca que os trabalhos “a partir da década de 1970, procuraram 

analisar a relação entre urbanização e saúde, apontando para problemas de moradia, 

disponibilidade de serviços de saúde e problemas de desigualdade social”.  
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Os processos de urbanização e industrialização iniciados no século XIX, de acordo 

com Gondim (2008), promoveram uma rápida ocupação dos espaços, porém de forma 

desigual. Isso interfere na qualidade de vida das populações e também causa grandes 

alterações no meio ambiente, sendo que, ao mesmo tempo em que traz facilidades, também 

traz preocupações.  

Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014) abordam o fato de que, mesmo estando em uma 

época de avanços tecnológicos e de medidas preventivas contra as doenças, há por parte de 

epidemiologistas uma retomada dos estudos de base populacional, o que aumenta a utilização 

da Geografia nos estudos da área da saúde, inclusive no Brasil. 

Nesse sentido, ao analisar os aspectos relacionados ao acesso à saúde e à relação dos 

agravos com o meio e inserir nessas verificações técnicas que lhe são próprias, a Geografia da 

Saúde produz subsídios que podem ser utilizados pelos gestores que permitem a 

implementação e a manutenção de ações descritas na Política Nacional de Saúde, visando à 

diminuição das desigualdades existentes na sociedade e transformando a saúde em algo 

realmente voltado para o coletivo. 

Assim, aos poucos, a relação entre os estudos da saúde e o meio em que as pessoas 

vivem se estreitou e o conceito de espaço, algo que era visto somente como uma categoria da 

Geografia, foi ganhando importância nas pesquisas. Nessa perspectiva, segundo Barcellos 

(2008, p. 45), 
 
A Geografia estuda a relação entre sociedade e espaço, isto é, como, onde sob que 
condições e causas se dá o desenvolvimento humano (não propriamente equivalente 
ao desenvolvimento pessoal) na superfície da terra (lugares). Para isso, compreende 
esse processo como resultado da acumulação de forças históricas (tempo).  
 

O autor apresenta essa perspectiva de estudo e insere mais uma variável importante a 

ser considerada, o tempo, pois o espaço e o tempo são categorias importantes e se relacionam 

entre si e é essa relação que dá sentido à vida e às interações entre pessoas e meio.   

 

2.4.1 Espaço e Saúde 

 

Mesmo diante de vários estudos que apontam a relação entre Geografia e saúde, há 

muitas dificuldades por parte dos pesquisadores para desenvolverem seus trabalhos devido à 

necessidade de justificarem o motivo dessa relação. Sobre este fato, Guimarães (2015, p. 48) 

sugere que o pesquisador, visando superar tais empecilhos, “descolonize seu pensamento”, 

colocando assim o “pensamento em movimento”.  Afinal, o mundo não é algo estático e essa 



51 
 

mobilidade faz com que, a cada dia, novas coisas aconteçam e novos agravos se tornem foco 

nos estudos.  

Apresenta ainda que, para a Geografia atuar junto à área da saúde, é necessária a 

relação com o espaço, pois, conforme Guimarães (2015, p. 50), “Nenhum objeto existe sem 

apresentar contido nele a relação que estabelece com os outros objetos, numa totalidade”.  

Essa relação entre espaço e saúde passou por diversas modificações ao longo dos anos, 

pois não era consenso que o lugar e o modo de vida das pessoas condicionavam sua saúde. O 

sanitarismo, que foi um dos primeiros movimentos que discutia essa relação, ora se 

preocupava com as pessoas, ora com o lugar, passando por períodos cíclicos. As primeiras 

ações do sanitarismo deram-se de maneira opressora, fazendo com que as pessoas tivessem 

receio em aderir às ações por medo, por não entenderem as propostas que lhes eram 

apresentadas.  

Como exemplo dessas ações opressoras, temos a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, 

em 1904, quando as pessoas eram vacinadas à força, com o intuito de eliminar a varíola. Tal 

medida foi proposta pelo Estado sob a coordenação do médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, 

porém, mesmo a medida sendo necessária a população não aceitou a vacinação, pois 

considerou a medida como uma invasão de sua privacidade. Nessa mesma época, também 

com vistas a realizar a “limpeza” da cidade do Rio de Janeiro, vários casebres e cortiços 

foram destruídos e a população desalojada, o que deu início ao processo de favelização desta 

cidade. As pessoas que perderam suas casas retiraram os materiais de construção que 

sobraram e montaram as casas em cima dos morros.  

Essa ação de “limpeza” é característica dos agentes do capitalismo, que tentam 

esconder os problemas que o Estado não consegue resolver, dando a falsa impressão de 

calmaria. Assim, cogita-se que a Revolta não foi ocasionada somente pela vacinação, mas se 

configurou como um mix de revoltas quanto às medidas impostas pelo Governo da época. 

Essas ações foram inserindo o discurso do urbano nas questões relacionadas com a saúde.  

Embora a discussão entre espaço e saúde tivesse avançado muitas características não 

eram consideradas, assim como elencam Bousquat e Cohn (2004, p. 550), 

 
Durante o século XIX e boa parte do século XX, a concepção de espaço prevalente 
nas ciências sociais e na saúde pública foi reduzida às dimensões físicas e 
cartográficas, tendo seu status científico diminuído, como aponta Foucault (1980): o 
espaço foi tratado como o morto, o fixo, o não-dialético, o imóvel. O tempo, ao 
contrário, foi a riqueza, a fecundidade, a vida e a dialética. 

 
Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014) acrescentam que uma parte da junção do 
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espaço com a saúde está relacionada com a Biologia, sendo que o elo dessa relação é a 

palavra equilíbrio.  

Bousquat (2001) corrobora com esses autores, quando fala sobre a importância dos 

estudos para a dinâmica espacial e acrescenta que tal interação é um avanço em pesquisas da 

área de políticas públicas. Monken e Barcellos (2005) acrescentam que essa noção de espaço 

pode contribuir de forma expressiva na organização das práticas de vigilância em saúde.  

Nesse viés, a Geografia da Saúde, para Guimarães, Pickenhayn e Lima (2014, p.126), 

tem por preocupação,  
 
[...] a análise espacial, orientada a resolver problemas da saúde humana. […] a 
Geografia da Saúde se utiliza de modelos, por exemplo, o tipo de desenho 
experimental, que possibilitam planejar uma observação ou desenhar uma 
experiência. Como por exemplo, que possam se utilizar de modelos que visem 
planejar pesquisas de um módulo espacial, como distrito, bairro, setor censitário etc. 

 
Ao considerar a categoria espaço, cada autor apresenta sua perspectiva sobre ele, de 

acordo com cada realidade observada.  

O espaço, de acordo com Sanchez (1991), contém recursos naturais e ambientais que a 

sociedade e os homens necessitam para sua sobrevivência; com isso, também aborda sobre a 

presença de dois momentos temporais para esse espaço: o natural e o proveniente da ação 

antrópica.  

Corroborando com a concepção de Sanchez (1991), Souza (2013) apresenta o conceito 

de Reclus e Max, quando se referem aos espaços de “primeira” e “segunda natureza”:  
 
O espaço de “primeira natureza”, a rigor, se refere à natureza completamente 
exterior ao homem e não captada por sua consciência. […] O espaço de “segunda 
natureza” abrange desde a materialidade transformada pela sociedade (campos de 
cultivo, infraestrutura, cidades, etc) até os espaços simbólicos e as projeções 
espaciais do poder, que representam o entrelaçamento dos aspectos imaterial da 
espacialidade social (SOUZA, 2013, p. 30 – 31).  

 
Souza (2013, p. 22) aponta também o conceito de espaço social e o define como sendo 

“[…] aquele que é apropriado, transformado e produzido pela sociedade” e apresenta o espaço 

geográfico, correspondente à superfície terrestre, em uma primeira aproximação. Nessa 

abordagem, Monken e Barcellos (2005) destacam que a pessoa, enquanto membro da 

sociedade, estrutura uma série de meios instrumentais e sociais para viver. Com isso, produz e 

cria espaço.  

Para Sanchez (1991), o espaço social é o espaço geográfico, com o homem e suas 

relações, construções, transformações e articulação com o próprio espaço, constituindo um 

meio físico para o espaço produzido. Ao considerar a produção social do espaço como sendo 
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um objeto na Geografia, Guimarães (2015) especifica o espaço como sendo um ser.  

Guimarães, Pickenhayn  e Lima (2014, p. 21) trazem a “relação saúde e espaço como 

sendo atributo e condição do ambiente, concebido como um sistema”. Nesse viés, Santos 

(2014) explica a associação do espaço como o sistema, apontando que o espaço seria 

 
[…] um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações podemos 
reconhecer suas categorias analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a 
configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou 
produtivo as rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma maneira e como o 
mesmo ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo 
debates de problemas como o da região e do lugar, as redes e das escalas (SANTOS, 
2014, p. 22). 

 
Assim, é necessário conhecer a relação entre espaço e saúde, bem como os sistemas 

técnicos que a compõem. Guimarães (2015) aponta que não é possível pensar o espaço sem 

considerar o tempo. “Para a articulação dessas duas dimensões humanas, do ponto de vista 

geográfico, é preciso empiricizar o tempo, uma vez que o espaço de análise do geógrafo é o 

espaço empírico” (GUIMARÃES, 2015, p. 58).  

A associação entre espaço e tempo é útil para conhecermos os problemas de saúde por 

meio da posição em que os grupos sociais se organizam no espaço social. Sem essa 

associação, seria mais difícil identificar os elementos espaciais e sua relação com o meio em 

que se encontram.  

Para se entender as realidades nos estudos em saúde é necessário que se faça um 

diagnóstico da situação para verificar a necessidade da população, através da descrição dos 

perfis socioeconômico e epidemiológico, da descrição do lugar, dos fixos e fluxos, 

instituições e populações e das políticas públicas que interferem no modo de vida e 

promovem a segregação social. Assim, com todos esses descritores, é possível avaliar o 

processo de saúde-doença.  

Esse contexto de entendimento em que se insere a Geografia da Saúde vem para 

analisar os processos de saúde e doença, suas interações com a organização dos equipamentos 

existentes, considerando, portanto, a unidade espacial, territorial e a escala (GUIMARÃES, 

2015).  

Nesse viés, Rodrigues (2007) destaca a importância da escala e coloca que no espaço 

geográfico, a escala geográfica deve ser considerada nos estudos de saúde, devido à 

necessidade de se considerar as condições de vida da sociedade no espaço, sendo essa 

condição sinônimo de saúde.  A Geografia é capaz de promover essa articulação entre as 

diferentes escalas, devido a sua estrutura metodológica e teórica. Guimarães (2015) acrescenta 
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que: 
 

As categorias do espaço (forma, estrutura, e tensão, conexão) e tempo (duração, 
ciclo, ritmo) são fundamentais para a abordagem geográfica da saúde. Elas ganham 
concretude em diferentes formas de espaço geográfico (território, lugar, região), que 
somente podem ser compreendidos no seu tempo (período, processo) 
(GUIMARÃES, 2015, p. 86). 

 
Podemos considerar o espaço, então, não como um palco em que as ações se 

desenvolvem, mas sim como integrante dinâmico dessas ações. Esse é formado por um 

conjunto de objetos técnicos e elementos da natureza. Ao considerar esses elementos, é 

necessário também entender a relação entre eles. 

Guimarães (2015) explica que alguns estudos realizados no Brasil apontaram para a 

importância de se analisar a produção do espaço urbano com vistas a compreender a relação 

entre os elementos que compõem o espaço, fazendo uma correlação entre as condições de 

vida e saúde e a estrutura social. Elenca ainda que a “produção do espaço urbano gera 

inúmeros complexos tecnopatogênicos, uma vez que os elementos que integram sua estrutura 

geram enfermidades e, ao mesmo tempo, uma capacidade de resposta do Sistema de Saúde” 

(GUIMARÃES, 2015, p. 38). 

Nesse sentido, de acordo com Gondim (2008, p.61), 
 

O que se pode apreender é que existem fatores relacionados ao espaço de grande 
relevância na produção ou não de morbimortalidade individual e/ou coletiva. Cada 
configuração espacial vai abrigar um tipo de população que, por sua localização no 
território, vai estar em maior ou menor magnitude exposta a riscos. Esses riscos são 
de naturezas diversas, desde doenças conhecidas até agravos produzidos por causas 
externas.  

 
Dentro dessa premissa, Ramires (2007, p. 175) acrescenta que, diante de vários vieses 

relacionados com a saúde em nível local, “o acesso aos serviços de saúde, os fluxos gerados 

pelo deslocamento dos usuários [...] e a espacialização das doenças e suas correlações com 

aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais” são passíveis de serem abordados numa 

perspectiva geográfica.  

Como ferramenta da Geografia, para fazer a correlação entre diferentes escalas, temos 

o geoprocessamento, que é bastante utilizado para o planejamento urbano e para 

compreendermos o espaço ao nosso redor.  

 

2.4.2 Geoprocessamento nos Estudos da Área de Saúde 

 

As geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e 
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oferta de informação com referência geográfica (ROSA, 2005). Integram esse conjunto de 

geotecnologias os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e os produtos do 

geoprocessamento e sensoriamento remoto (imagens de satélite, fotografias aéreas).  

Souza e Costa (2016) afirmam que o geoprocessamento tem sido peça indispensável 

para a análise das transformações decorrentes do processo de ocupação urbano, podendo as 

geotecnologias ser utilizadas para: tomada de decisão no meio urbano, através do 

planejamento e controle do trânsito; ampliação do sistema viário, planejamento e fiscalização 

do transporte coletivo; sinalização vertical e horizontal e pontos críticos. 

Para conhecermos o espaço em que vivemos, existem diversas formas que podem ser 

utilizadas para auxiliar nesse processo. Segundo Santos e Barcellos (2006), “os mapas são 

instrumentos extremamente úteis que nos auxiliam nesta tarefa, pois permitem que 

representemos alguns aspectos concretos do espaço geográfico”. Porém, para que isso seja 

realizado de forma adequada, são necessários instrumentos técnicos para a compreensão do 

espaço. 

Bousquat e Cohn (2004, p. 564) elencaram em seu trabalho que Barcellos et al. (1996) 

“fizeram uma discussão muito rica sobre geoprocessamento, partindo da ótica inversa à 

anteriormente apontada e buscando a incorporação do espaço como uma categoria de análise”. 

Para Barcellos e Ramalho (2002, p. 221), o geoprocessamento pode ser entendido como: “um 

conjunto de ferramentas necessárias para manipular informações espacialmente referidas. 

Aplicado a questões de saúde pública, permite o mapeamento de doenças e avaliações de 

riscos”.  

Nesse sentido, as técnicas de geoprocessamento têm auxiliado na organização e na 

análise espacial de dados sobre ambiente, sociedade e saúde, permitindo a elaboração de 

diagnósticos de situação e o intercâmbio de informações entre setores (MONKEN; 

BARCELLOS, 2005, p. 902).   

Para Santos e Barcellos (2006, p. 26): 
 
[...] vem auxiliar nesse processo e tem propiciado uma melhor compreensão dos 
fatores que determinam as condições de vida e o estado de saúde da população, 
tornando possível esse planejamento nas pesquisas de saúde e permite mostrar 
simultaneamente diversos tipos de objetos geográficos.  

 
Guimarães (2015) acrescenta a utilização da cartografia como uma ferramenta útil para 

analisar os padrões de distribuição das doenças.  

Os trabalhos de Rosa et al. (2005) afirmam que a utilização de geoprocessamento 

facilita, agiliza e flexibiliza os trabalhos, tornando mais claras as interpretações, 
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principalmente quando se trata de estudos voltados para o espaço urbano. Nesse viés, 

Bernardino (2007) aponta que: 
 
A espacialização das informações indica um caminho orientado para muitas das 
ações prioritárias durante uma gestão administrativa pública, que os dirigentes 
precisam observar, para subsidiar suas decisões com confiabilidade e segurança, 
quer seja no planejamento urbano ou em qualquer outra temática da gestão urbana 
(BERNARDINO, 2007, p. 78).  

 
Bousquat e Cohn (2004) abordaram os questionamentos que existiam sobre a 

utilização de mapas para trabalhos de morbidade e mortalidade quanto à confecção de mapas. 

Apontaram que um dos primeiros trabalhos envolvendo a utilização de mapas e sua 

importância para os estudos tratava da dinâmica e da distribuição das doenças.  

Bem distinto dos textos anteriores, o texto de Sorre (1978) partia da preocupação com 

a questão cartográfica e da escala, e a cada passo ampliava a discussão. Ao propor uma 

operacionalização de sua proposta de complexos patogênicos, introduzia o elemento tempo, 

em uma tentativa de apropriar o caráter histórico das relações estudadas (BOUSQUAT; 

COHN, 2004). 

O uso dos Sistemas de Informação Geográficos na área da saúde vem para auxiliar nos 

estudos relativos à necessidade da população, bem como para relacioná-los com a situação 

socioeconômica dos envolvidos. Neste sentido, Guimarães (2015, p. 34) aponta que “os 

estudos de estatística espacial com base em SIG, associados aos trabalhos de pesquisa 

qualitativa na área, constituem o desenvolvimento mais recente dos estudos geográficos em 

saúde”. 

Para entendimento o sobre a vida dos grupos sociais e suas práticas, é necessário, de 

acordo com Monken e Barcellos (2005), que se considere a presença dos fixos (objetos) e dos 

fluxos (que representam as ações), pois esses são elementos primordiais quando se aborda o 

cotidiano das pessoas.  

Assim, é necessário localizar, pois, a localização permite que haja a identificação do 

lugar de cada um, bem como da sua interação com os demais locais. Essa identificação, 

conforme Guimarães (2015), pode trazer respostas como “onde estamos?” e “quem somos” no 

mundo e isso é o que difere um ser de outro. 

Utilizar a localização para a área de saúde em cada recorte espacial pode auxiliar na 

identificação das condições de acesso aos serviços de saúde, exposição a fatores de risco, 

exclusão socioespacial, entre outros fatores determinantes das situações de saúde em grupos 

sociais (FARIA; BORTOLOZZI, 2009).  

Nessa premissa, são vários os agravos e doenças que acometem a nossa sociedade e 
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que devem ser analisados por um viés geográfico. Neste trabalho, abordaremos os agravos 

não transmissíveis relacionados aos acidentes de trânsito. Esses agravos são hoje motivo de 

grande preocupação entre os moradores das cidades, pois são responsáveis por uma 

quantidade considerável de mortes todos os anos, principalmente em categorias vulneráveis, 

como a dos motociclistas, pedestres ou ciclistas. Levando esses aspectos em consideração, o 

primeiro passo para medidas intervencionistas, que visem à diminuição desses casos, é a 

identificação e a localização desses acidentes.  

 

2.4.3 A Contribuição da Geografia da Saúde para Estudos sobre Violência no Trânsito 

 

A violência é um fator presente em todas as cidades brasileiras. Ela se expressa de 

diversas formas e atinge diferentes grupos, e está relacionada com a ação de uma pessoa ou 

grupo contra outro (os), ocasionando danos a estes últimos. Ao abordar o tema violência, o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) apresenta o seguinte conceito:  
 

O evento representado por ações realizadas por indivíduos, grupos, classes ou 
nações que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e ou espirituais a si próprio 
ou a outros – por exemplo: agressão física, abuso sexual, violência psicológica, 
violência institucional (BRASIL, 2000, p. 427). 

 
Como abordamos, a violência não traz somente danos físicos, mas também morais e 

psicológicos.Como exemplos podemos citar violência proveniente de torturas, exploração do 

trabalho infantil, discriminação, violência sexual, violência no trânsito, entre outras.  

A violência no trânsito passou a ser considerada um ato violento devido aos estragos 

que causa na vida das suas vítimas, levando muitas vezes ao óbito. Há, porém, divergências 

sobre os acidentes de trânsito como sendo ato violento, pois há a discussão se são algo 

intencional ou não. Sobre a essência da violência, os autores Augusto e Beltrão (2011) 

consideram que: “[...] a ideia de que a violência não é própria da natureza humana, não tendo 

raízes biológicas. Trata-se de complexo e dinâmico fenômeno biopsicossocial, onde seu 

espaço de criação e desenvolvimento é a vida em sociedade” (AUGUSTO; BELTRÃO, 2011, 

p. 298). 

Assim, os autores consideram que o meio em que as pessoas estão inseridas pode fazer 

com que elas se tornem violentas ou não. O modo de viver em sociedade e as características 

desta podem favorecer o aparecimento do comportamento violento nos seres humanos.  

Associado a isso, Bernardino (2007) aponta a questão da individualização nos meios 

urbanos, que propicia a ocorrência de atos violentos. As pessoas querem ter seu próprio 
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veículo para não dependerem de outros ou até mesmo do sistema de transportes. Com isso, 

temos um maior quantitativo de veículos nas ruas, principalmente os individuais, como as 

motocicletas. As pessoas atingem altas velocidades para chegarem ao seu local de destino, não 

se importando se isso trará riscos. Observamos, portanto, que o bem individual se sobrepõe ao 

coletivo.  

Por outro lado, nem todos os condutores de veículos, nem mesmo os pedestres, estão 

preparados ou reconhecerem seus direitos e deveres, fazendo o trânsito nas cidades médias 

seguir o caminho das características das cidades grandes, quais sejam: nervoso, caótico, mal-

educado, entre outros (BERNARDINO, 2007). 

Aliado a esse pensamento, segundo Guimarães (2015), 
 
Soma-se a esse tipo de violência aquela gerada na sociedade do automóvel – o 
grande fetiche da mercadoria, a ponto de impactar a esperança de vida dos países 
que perdem precocemente sua população mais jovem. O que fazemos diante disto? 
Perdemos a capacidade de nos indignar. Passamos a conviver com a violência, numa 
espécie de patologia social da indiferença, a maior das patologias geográficas. Desde 
muito cedo, os sujeitos estão expostos ao desafio de viver e compreender o espaço 
ao seu redor (GUIMARÃES, 2015, p. 53). 

 
Cada dia mais, o tema da violência no trânsito ganha destaque na área da saúde e da 

Geografia. Isso porque a quantidade de acidentes que ocorre no Brasil e no mundo, por 

minuto, é alta, vitimando muitas pessoas. Segundo Augusto e Beltrão (2011, p. 302), “A 

inclusão da violência como questão também da saúde implica em se repensar criticamente os 

modos de atuação sobre essa questão, já implantados, quer no modo de diagnosticar e cuidar, 

de organizar os serviços de saúde e suas equipes de trabalho”. 
 
O tema inclui-se no conceito ampliado de saúde que, segundo a Constituição Federal 
e a legislação dela decorrente, abrange não só as questões médicas e biomédicas, 
mas também aquelas relativas a estilos de vida e ao conjunto de condicionantes 
sociais, históricos e ambientais (BRASIL, 2000, p. 427).  

 
Nesse contexto, um dos pontos pesquisados na área da saúde refere-se à temática da 

violência no trânsito. Essa, por sua vez, abrange as discussões existentes entre os indivíduos e 

os acidentes que acontecem no trânsito. 

As causas externas estão, hoje, entre um dos principais problemas de saúde pública no 

Brasil. Abrangem as lesões decorrentes de acidentes (relacionados ao trânsito, afogamento, 

envenenamento, quedas ou queimaduras) e de violências (agressões/homicídios, suicídios, 

tentativa de suicídio, abusos físicos, sexuais e psicológicos). No mundo, as causas externas 

cresceram ao longo dos anos. 

Os impactos são grandes e graves, o que, além de trazer consequências paras as 
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famílias, também provoca um impacto financeiro no país. O gasto total com as causas 

externas em 2016, segundo o DATASUS (2017), foi de R$ 1.396.180.133,43 (um bilhão, 

trezentos e noventa e seis milhões, cento e oitenta mil, cento e trinta e três reais e quarenta e 

três centavos), o que representou aproximadamente 1% do valor gasto em saúde para o 

mesmo ano, que foi de R$ 107,2 bilhões.  

Os acidentes de transporte somam um gasto de R$ 281.228.097,63 (duzentos e oitenta 

e um milhões, duzentos e vinte e oito mil, noventa e sete reais e sessenta e três centavos), 

considerando somente o valor gasto com as internações (VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E 

ACIDENTES – VIVA, 2017). A esse elemento, somam-se os Anos Potenciais de Vida 

Perdidos (APVP), indicador que permite avaliar a relevância das causas de mortes 

prematuras, considerando o seu impacto na perda da capacidade produtiva do país, e desvelar 

as desigualdades sociais em saúde.  

Com relação à morbidade hospitalar do SUS, podemos observar que os dias de 

permanência de internação dos indivíduos do sexo masculino prevalecem sobre os do sexo 

feminino, porém, esse último exibe uma maior taxa de mortalidade. 

De acordo com dados sobre morbidade hospitalar do SUS presentes no DATASUS 

(2017), os 208.867 internados tiveram uma taxa de mortalidade de 2,65. Os acidentes de 

transporte são responsáveis por 20% das mortes por causas externas. Neste mesmo ano, de 

acordo com dados retirados do SIM, o Brasil teve 38.265 óbitos em decorrência de acidentes 

de trânsito. Augusto e Beltrão (2011) complementam que a violência e os acidentes são hoje a 

segunda maior causa de mortalidade no país e a sexta maior causa de atenção hospitalar, 

demandando o quinto lugar de emergência.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015) apresentou um panorama 

da mobilidade urbana no Brasil e realizou um levantamento das mortes ocorridas no trânsito 

no período de 1996 a 2012, de acordo com dados retirados no DATASUS. Acrescentamos aos 

dados já apresentados informações de 2013 a 2015, gerando o Gráfico 2.  
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Gráfico  2 - Brasil: mortes por acidentes de transporte terrestre (1996-2015). 

 
Fonte: DATASUS – Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def> 
Acesso em 06 de novembro de 2017.  
Obs.: CTB – Código de Trânsito Brasileiro. 
Organização:SILVA, Juliana Freitas (2017). 

 

O Gráfico 2 ilustra que, mesmo com a implementação do Código de Trânsito 

Brasileiro, em 1998 (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997), e com a criação da Lei Seca, 

em 2008 (Lei nº. 11.705, de 19 de junho de 2008), os números de mortes em decorrência de 

acidentes de trânsito se mantiveram crescentes, com dois decréscimos, um de 2012 para 2013 

e outro de 2014 para 2015, possivelmente ocorridos por conta das atualizações no Código de 

Trânsito Brasileiro e na Lei Seca, através das alterações descritas nas Leis n. 12.760, de 20 de 

dezembro de 2012, enrijecendo o disposto na “Lei Seca de 2008”, na  Lei nº 13.103, de 2 de 

março de 2015, sobre a profissão de motorista, e na a Lei 13.154 ocorridas em 30 de julho de 

2015. 

Em Goiás, no ano de 2015, o número de ocorrências por vítimas de lesão corporal foi 

de 28.207, sendo que 889 vieram a óbito. Ressaltamos que em 80% destes casos houve o 

envolvimento de motociclistas.  

Para classificar as doenças e agravos existe uma espécie de catálogo denominado 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - 10ª. 

Revisão, ou, como é mais conhecido, CID-10. Nessa classificação, constam as doenças e os 

agravos e os números que os representam. De acordo com o CID-10, eventos que envolvem 

os transportes de forma geral enquadram-se no Volume I, capítulo 20, das “causas externas de 

morbidade e de mortalidade”. Tais códigos são utilizados para fechamento de casos 

provenientes das fichas de notificação e declarações de óbitos, entre outras utilizações.  

Esses acidentes movimentam grandes quantias de dinheiro em internações 

hospitalares, consultas médicas, atendimentos domiciliares, entre outras ações desempenhadas 
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pelo setor de saúde. Esta abrangência chama a atenção e é fator de preocupação e de estudos 

que visam à diminuição desses agravos. Os acidentes de trânsito impactam de 2 a 3% no 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional.  

Os acidentes de trânsito são considerados agravos não transmissíveis à saúde e são 

estudados e monitorados pela área da vigilância em saúde. A “vigilância da saúde” é 

entendida como “uma dada organização tecnológica do trabalho”, que atua produzindo 

práticas sob a forma de operações que se estruturam de acordo com as diferentes fases ou 

dimensões do processo saúde-doença, desde os agravos a situações de exposição, até 

necessidades sociais de saúde (MONKEN; BARCELLOS, 2005, p. 900). Augusto e Beltrão 

(2011) apontam que a vigilância em saúde faz parte de uma área da saúde denominada 

“Atenção Primária”, da qual também faz parte a atenção básica.  

 Para esses autores, o setor saúde, sob a ótica da vigilância em saúde, é a base 

operacional do sistema, responsabilizando-se pelas respostas aos problemas da saúde 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005). Nesse sentido, Augusto e Beltrão (2011) acrescentam que, 

ao considerar a violência como um problema de saúde pública, o setor deve ir além da simples 

compreensão dos efeitos da violência, inserindo o tema como parte das ações cotidianas.  
 
Como o tema da saúde pública é evidente, uma vez que tradicionalmente a área da 
saúde tem concentrado seus esforços em atender os efeitos dos traumas e das lesões 
físicas nos serviços de emergência, na atenção especializada, nos processos de 
reabilitação, nos aspectos médicos legais e nos registros de informações 
(AUGUSTO; BELTRÃO, 2011, p. 299).  

 
De acordo com Minayo (1994), para que haja o estudo da violência, fatores como 

história e contexto social devem ser analisados, pois a violência, muitas vezes, está associada 

a problemas políticos, econômicos, morais, psicológicos, de relações humanas e institucionais 

e até mesmo do plano individual (AUGUSTO; BELTRÃO, 2011).  

As informações utilizadas pela Vigilância em Saúde são provenientes das notificações, 

prontuários de pacientes, fichas cadastrais dos postos de saúde, consultórios particulares e de 

demandas da população que procura atendimento ou informações no setor. Para cada agravo, 

existe uma ficha de notificação; essas fichas são digitadas nos Sistemas de Informação em 

Saúde (SIS). Os dados utilizados para as ações são encontrados no site do DATASUS. Assim 

como as notificações, existem sistemas específicos para os agravos. As declarações de óbitos 

são digitadas no SIM, que foi descrito por Augusto e Beltrão (2011, p. 261) da seguinte 

forma: 
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Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): os dados compreendem 
identificação do óbito, residência, ocorrência, condições e causas do óbito. O 
instrumento é a declaração de óbito (DO) em três vias, de deve ser preenchida pelo 
médico (a). A DO pode ser preenchida caso o óbito ocorra em domicílio da área de 
abrangência do Programa Saúde da Família (PSF) ou ainda se o óbito ocorreu no 
hospital, mas o médico (a) realizou a assistência. 

 
Esses autores acrescentam que a função dos SIS é ofertar informação precisa e de boa 

qualidade, pois, assim, a promoção da saúde será mais efetiva, auxiliando, portanto, no 

planejamento, organização e avaliação das ações desenvolvidas na área da saúde 

(AUGUSTO; BELTRÃO, 2011). Ocorre que, às vezes, por falta de equipe técnica ou 

operacional, as informações são incompletas, pois os campos das fichas não são devidamente 

preenchidos, o que pode afetar o desenvolvimento de ações mais pontuais. 

Para Guimarães (2015), os serviços de saúde seguem diferentes lógicas para o 

entendimento da mesma, seja na oferta ou demanda. Em uma dessas lógicas, a saúde é tratada 

como um objeto técnico dentro do tecido urbano, ocupando, assim, “parcelas do solo como 

equipamento urbano, sendo, portanto, a representação da materialidade sob a perspectiva do 

que é o trabalho do médico, o cidadão, a vida urbana e a própria cidade” (GUIMARÃES, 

2015, p. 38). 

Várias famílias perdem anualmente seus entes queridos nesse tipo de acidente; urge, 

assim, a necessidade de avaliação da ocorrência desses fatos para determinação das possíveis 

causas. A multidisciplinaridade pode auxiliar nesses estudos. A Geografia torna-se aliada 

nessa tarefa, pois, há alguns anos, essa ciência vem se preocupando com temas da área da 

saúde, tanto que há uma área específica, denominada Geografia da Saúde, para estudos desta 

natureza.  

Sendo assim, os objetos geográficos relevantes para a vigilância em saúde são: a 

infraestrutura de ocupação do lugar (estradas e ruas, caminhos, sistemas de esgoto e de água, 

depósitos de lixo, núcleos habitacionais, novos assentamentos e invasões) e suas condições 

ecológicas e geomorfológicas (áreas florestadas e desmatadas, fauna e flora, relevo, 

hidrografia) (MONKEN; BARCELLOS, 2005, p. 903).  

Souza (2013, p. 32) aponta como exemplo de objetos geográficos do espaço social, os 

“campos de cultivo, pastagens; casas, prédios, cabanas, ocas; estradas, ruas, vielas, picadas, 

barragens, represas, usinas […]”. Ainda sobre esses objetos, Monken e Barcellos (2005, p. 

902) afirmam que os percursos também podem ser objetos geográficos, pois “propiciam as 

ações e os seus diversos fluxos de matéria e pessoas, como as estradas, vias de pedestres, 

linhas de transportes públicos, canais de navegação, ferrovias, ruas e becos”. 

Diante disso, ao buscar respostas para o processo de saúde-doença e a interação com o 



63 
 

meio em que o indivíduo está inserido, a Geografia tem contribuído para descrever os efeitos 

sobre a organização do espaço e sua relação com o desenvolvimento das cidades.  
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3 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E MOBILIDADE URBANA EM JATAÍ (GO) 
 

3.1 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM JATAÍ (GO) 
 

Jataí surgiu no contexto de abertura de novas áreas para a pecuária. Em 1836 

instalaram-se os primeiros moradores. Foi elevada à categoria de cidade através da Lei 

Estadual nº 56, de 31 de maio de 1895 (GOIÁS, 2017), porém, somente a partir do ano de 

1970 é que a cidade ganhou destaque nacional, graças ao pacote tecnológico implementado 

pelo Estado. Grande parte dessas mudanças se deu em razão da chamada Revolução Verde, 

que trouxe a modernização para o interior do Estado. Sobre isso, Silva (2013, p. 144) elenca 

algumas das mudanças ocorridas:  
 

A modernização da agricultura do ponto de vista tecnológico, promovida mais 
intensamente em Goiás a partir de 1970 pela ditadura militar – em incentivo ao 
pacote tecnológico, que ficou conhecido como Revolução Verde, gerou grandes 
transformações nos cenários produtivo e econômico, principalmente das pequenas 
unidades de produção. 
 

Com essa mecanização, a agricultura brasileira deu um salto e ganhou destaque, a 

partir de 1970, quando as áreas cresceram de forma expressiva, tanto em produção quanto em 

dimensão de área utilizada.  

A modernização no campo trouxe modificações para o meio rural e também para o 

urbano, pois as comunidades rurais, em grande parte, migraram para as cidades, levando com 

elas seus costumes, tradições, crenças e modo de vida, passando pelo processo de perda de 

suas identidades. Essa inserção do capitalismo no estado de Goiás, principalmente nas áreas 

de Cerrado, alterou de forma significativa a configuração socioespacial do território goiano. 

As cidades passaram a ser lócus principal dessa ocupação e a antiga paisagem do Cerrado foi 

se modificando e se transformando, predominantemente, em grandes plantações e em 

empresas agropecuárias. 

Essas migrações foram favorecidas por programas governamentais que estimulavam a 

colonização agrícola. Para o Cerrado brasileiro, três projetos foram implantados, segundo 

Santos (2010): o Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP), o 

Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação 

Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER).  

Em relação a esses programas, Ribeiro (2003) explica que, com o POLOCENTRO, 

houve a incorporação da BR-060 no eixo Rio Verde - Jataí, o que fez com que a região 

sofresse um grande impacto em sua organização, com vistas a se ajustar à produção agrícola 
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vigente no país. Essa modernização deu-se tanto no campo como também nas cidades, o que, 

para Santos e Silveira (2001, p. 275), 

 
[...] faz com que o trabalho se torne cada vez mais científico (pois utiliza novas 
técnicas criadas por meio de pesquisas científicas) e junto com o território, se torna 
também informatizado (o que, como, quanto e quando produzir), por meio do 
comando político, econômico e financeiro internacional. 
 

Além de atrair muitos imigrantes sulistas, a produção camponesa, que utiliza mão de 

obra familiar, foi desarticulada pela modernização do campo em Goiás. A agricultura familiar 

começa a evadir para o chamado agronegócio. O agronegócio, para Fernandes (2004, p.38), 

“é um novo tipo de latifúndio e ainda mais amplo, agora não concentra e domina apenas a 

terra, mas também a tecnologia de produção e as políticas de desenvolvimento”. Este conceito 

é abordado por Silva (2013), que trata o agronegócio como sendo: 
 
[...] fruto da aliança entre grandes proprietários de terras, empresas multinacionais 
que atuam, principalmente, no campo genético, químico e mecânico, e o capital 
financeiro, representado pelos bancos – vem sendo tratado como totalidade e como 
conceito-síntese que aglutina todas as relações produtivas no campo (SILVA, 2013, 
p.144). 

 
Todas essas modificações que ocorreram ao longo dos anos transformaram Jataí em 

uma cidade de porte médio, devido ao avanço ocorrido em seus setores comerciais e de 

serviços, visando dar subsídios para os atores envolvidos nesse novo processo, que é o 

agronegócio. Em 2017, o agronegócio se apresenta como uma prática consolidada no 

município e na região, sendo uma das principais atividades desenvolvidas. De acordo com 

dados do município de Jataí (2017), a cidade se destaca como maior produtor de grãos do 

estado, atingindo na safra 2014/2015 uma produção de 2.334.674 toneladas de grãos, o que 

representa 1,1% da produção nacional. É a segunda maior bacia leiteira do estado e é atuante 

no mercado de etanol, tendo ali instalada uma usina que é considerada uma das maiores do 

mundo (JATAÍ, 2017).  

Na área da Educação, a cidade de Jataí conta com instituições de ensino de redes 

públicas e privadas, atendendo a todos os níveis. A cidade conta com três instituições públicas 

de ensino superior - o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus 

Jataí, que oferta quatro cursos de nível superior e diversos cursos técnicos, a Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí, com 25 cursos superiores de graduação, seis cursos de pós-

graduação, sendo cinco de mestrado e um de doutorado, e a Universidade Estadual de Goiás, 

que oferece dois cursos de graduação –além de faculdades privadas, como o Centro de Ensino 

Superior de Jataí (CESUT), que oferece os cursos de Direito e Administração, e a Faculdade 
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Jataiense (FAJA), que oferece o curso de Ciências Contábeis. No final do ano de 2017, 

recebeu uma nova faculdade, o Centro Educacional UNA, que conta com 11 cursos de 

graduação. Além dessas instituições, o município possui também quatro centros 

profissionalizantes.   

Essas instituições fazem com que muitos estudantes venham para Jataí e se instalem, 

consumindo bens e serviços e trazendo novas demandas e novos usos para o espaço urbano. 

Nesse sentido, Silva (2009) destaca que cursos como os de Agronomia, Medicina Veterinária, 

Geografia e Ciências Biológicas fornecem mão de obra especializada para o cenário do 

agronegócio presente na região.  

O turismo, de acordo com Silva (2009, p.62), surgiu em Jataí como uma “nova 

vertente de investimentos”, fazendo com que o município conte com um clube e um hotel 

com piscinas de águas termais, lagos espalhados pela cidade, proporcionando um espaço de 

encontros, descanso e lazer para os moradores e visitantes, além de cachoeiras, hotel fazenda, 

museus e atrações diversas que são promovidas pelo poder municipal e instituições locais.  

Na área da saúde, a cidade de Jataí conta com o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 

Carvalho, que se encontra em fase de ampliação, o que propiciará um aumento na quantidade 

de atendimento em serviços de internação e cirurgia. O hospital contará com cerca de 80 

leitos, incluindo leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e atendimento clínico. Há um 

hospital filantrópico, cujo prédio foi adquirido pela Prefeitura Municipal e cedido para a 

Associação dos Padres Franciscanos, que se encontra em funcionamento, e em dezembro de 

2016 foi inaugurada uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Mapa 2 apresenta a 

distribuição das unidades básicas de saúde em 2018.  
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Mapa  2-Jataí: distribuição das Unidades de Saúde, 2018. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí (2018) 
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Há em Jataí treze Unidades Básicas de Saúde (UBS) na zona urbana e três unidades na 

zona rural, onde atuam dezesseis equipes de Saúde da Família, um ambulatório de saúde 

mental e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Além dessas unidades, há também um 

centro de reabilitação e um centro de hemodiálise, que recebem pacientes pelo SUS, sejam 

eles de Jataí ou da região.  

Mesmo possuindo unidades em diferentes pontos da cidade, a maioria da população 

busca o CMSSC, pois neste mesmo local há possibilidade de atendimento médico e realização 

dos exames em um único dia, enquanto nas unidades de saúde, o paciente agenda a consulta, 

caso necessite de exames eles são solicitados e lançados em um sistema para posterior coleta. 

Esse tempo maior para realização de todo o processo faz com que o hospital fique lotado de 

atendimentos eletivos e não somente de urgência e emergência. 

Diante do exposto, percebemos que Jataí desenvolve atividades que lhe conferem 

destaque na região e até mesmo nacionalmente. As belezas e oportunidades que a cidade 

oferece se tornam atrativo para muitas pessoas que buscam um lugar tranquilo para viver. 

Porém, a cidade apresenta uma outra face. Nos últimos anos, a violência urbana cresceu; são 

casos de homicídios, acidentes de trânsito, violência doméstica e assaltos que vêm causando 

transtornos aos moradores. Além desses problemas, temos a segregação socioespacial 

presente na cidade e problemas de mobilidade urbana devido ao rápido crescimento da cidade.  

Sobre a circulação, Silva (2009) considera que as vias que cruzam o município são 

importantes para permitir os fluxos, contribuindo para que mais atividades sejam 

desenvolvidas na região.  

 Em relação às vias, o Plano Diretor de Jataí apresenta que a estrutura viária da cidade 

é composta por Vias Estruturais, de Integração, Vicinais ou locais e arteriais. Define duas das 

principais vias da cidade como sendo estruturais, que são ruas que norteiam o crescimento da 

cidade, permitindo a definição de eixos de ocupação, favorecendo assim a instalação e o 

fomento do comércio e de serviços ofertados, como a Avenida Goiás e Veriano de Oliveira 

Lima (JATAÍ, 2010).  O Mapa 3 apresenta algumas das vias estruturais e de integração da 

cidade de Jataí.  
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Mapa  3 - Jataí (GO): sistema viário básico da cidade, 2015. 

 
Fonte: Jataí (2010).  
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Ao analisarmos os dados sobre acidentes de trânsito no período de 2013 a 2015, 

observamos que as vias com mais frequência de ocorrências envolvendo motociclistas foram 

a Avenida Goiás e a BR 158 com 30 acidentes em cada, a Avenida Veriano de Oliveira Lima5 

com 15, a Avenida Castelo Branco com 14 e a Rua Marechal Rondon com 11.  

A espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas que ocorreram ao longo da 

via para cada ano está presente nos Mapas 4, 5 e 6. Nos Quadros 4, 5 e 6 temos a descrição 

das vias e a quantidade de acidentes.  

 

Quadro 4 - Jataí (GO): vias com maior quantidade de acidentes, 2013. 

nº Via Principal  nº de        
acidentes  

1 BR 158 8 
2 Avenida Goiás  8 
3 Avenida Dorival de Carvalho  7 
4 Avenida Veriano de Oliveira Lima  6 
5 Avenida Joaquim Cândido  5 
6 Rua Inácio José de Melo  5 
7 Avenida Castelo Branco  4 
8 Rua Riachuelo 4 
9 Avenida Deputado Manuel da Costa Lima  3 
10 Avenida Perimetral  3 
11 Rua Capitão Serafim de Barros  3 
12 Rua Itarumã 3 
13 Rua Jerônimo Silva  3 
14 Rua José Geda 3 

TOTAL  65 
Fonte:BOAT da PM (2017) e BAT da PRF (2017) 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                
5A Avenida Rio Verde teve seu nome alterado através de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Jataí 
em 10 de setembro de 2014, passando à denominação de Avenida Veriano de Oliveira Lima, em homenagem ao 
empresário que trabalhou por muitos anos naquela rua e que faleceu no mês de maio daquele ano (CÂMARA 
MUNICIPAL DE JATAÍ, 2016). 
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Mapa  4 - Jataí (GO): espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas ao longo da via, 
2013. 

 
Fonte: BOAT da PM (2017) e BAT da PRF (2017) 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  
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Quadro 5 - Jataí (GO): vias com maior quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, 
2014. 

nº Via Principal  nº de        
acidentes  

1 Avenida Goiás  16 
2 BR 158 11 
3 Rua Marechal Rondon  8 
4 Avenida Perimetral  5 
5 Rua Benjamin Constant  5 
6 Avenida Castelo Branco 4 
7 Avenida Leomar Ferreira de Melo  4 
8 Rua Capitão Serafim de Barros  4 
9 Rua Inácio José de Melo  4 

10 Rua José de Carvalho Bastos  4 
11 Rua Miranda de Carvalho 4 
12 Avenida Ponte Branca  3 
13 Avenida Ribas Marques  3 
14 Avenida Veriano de Oliveira Lima  3 
15 Rua Leopoldo de Bulhões  3 

TOTAL  81 
                                Fonte: BOAT da PM (2017) e BAT da PRF (2017) 
                                Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Mapa 5- Jataí (GO): espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas ao longo da via, 
2014. 

 

 
   Fonte: BOAT da PM (2017) e BAT da PRF (2017) 
   Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  
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Quadro 6 - Jataí (GO): vias com maior quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, 
2015. 

nº Via Principal  nº de        
acidentes  

1 BR 158 11 
2 Avenida Veriano de Oliveira Lima  6 
3 Avenida Goiás  6 
4 Avenida Castelo Branco 6 
5 Rua Tiradentes  4 
6 Rua José de Carvalho 4 
7 Rua Joaquim Caetano 4 
8 Rua Miranda de Carvalho 3 
9 Rua Marechal Rondon  3 
10 Avenida Rio Doce  3 
11 Avenida Perimetral  3 

TOTAL 53 
                                 Fonte: BOAT da PM (2017) e BAT da PRF (2017) 
                                 Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  
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Mapa  6- Jataí (GO): vias com maior quantidade de acidentes, 2015. 

 
  Fonte: BOAT da PM (2017) e BAT da PRF (2017) 
  Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  
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Verificando os Mapas 4 e 5, evidenciamos que em 2013 e 2014 as vias Avenida Goiás 

e BR 158 foram as que mais registraram acidentes com motociclistas, sendo 08 em 2013 e 16 

em 2014, na primeira via e 11 na segunda via mencionada. Em 2015, a BR 158 teve 11 

acidentes e a Avenida Goiás, Avenida Veriano de Oliveira Lima e Avenida Castelo Branco 06 

acidentes cada uma. 

Essas vias são importantes na cidade de Jataí, com isso, o fluxo é mais intenso, 

principalmente no período diurno. Vale ressaltar que a espacialização dos acidentes por via 

possui a inconsistência de dar a falsa impressão de que em todos os pontos desta ocorreram 

acidentes, porém, por falta de uma localização precisa não foi possível realizar a 

espacialização por pontos de todos esses acidentes, sendo isso possível somente nos mapas de 

cruzamentos apresentados no Capítulo 4.   

Como vias estruturais, as Avenidas Goiás e Veriano de Oliveira Lima possuem vários 

comércios, unidades bancárias, setores de prestação de serviços que fazem com que haja um 

intenso fluxo de veículos e pessoas, pois é onde a “vida financeira” da cidade se desenvolve. 

Essas vias também permitem o acesso a vários bairros, assim, pessoas passam por elas para 

chegarem aos seus locais de trabalho ou em busca de serviços.  

 A Avenida Goiás é uma das ruas mais antigas de Jataí, o autor jataiense Dorival de 

Carvalho Mello, em suas pesquisas, localizou em algumas escrituras de 1883 esta rua sendo 

tratada como Rua de Cima, que depois se tornou Bella Vista, Do Gedda, entre outras, até 

chegar à nomenclatura atual (MELLO, 2012). Estas descrições mostram a importância dessa 

via para a cidade ao longo dos anos.  

O trecho dessa Avenida, que vai da Avenida Rio Claro à Rua Coronel Zeca Lopes 

(Trecho I – Mapa 3 – p. 69),, é o espaço com maior quantidade de comércios, prestação de 

serviço e rede bancária, contando com os bancos Bradesco, do Brasil, Caixa, Itaú (duas 

agências) e lojas de redes nacionais, como Casas Bahia, Americanas, Avenida, e locais, como 

a Rede Village e Móveis Estrela, entre outras. A Fotografia 2 apresenta uma parte deste trecho 

da Avenida Goiás, com algumas de suas lojas e agências bancárias. 
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Fotografia  2 - Jataí (GO): Avenida Goiás, 2018. 

 
                          Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018) 

 

  Possui também a praça Tenente Diomar Menezes, que recebe ao longo do ano várias 

apresentações culturais, e às quintas-feiras recebe a chamada Feira da Noite, onde são 

vendidas comidas típicas e populares, além de artesanato local. Em épocas específicas, como 

Natal, essa feira acontece por um período de tempo maior. Esses eventos, por vezes, 

movimentam a área ao seu redor, trazendo mais pessoas para este espaço.  

A Avenida Goiás é considerada como sendo o centro da cidade, apesar de não 

necessariamente representar o centro no sentido espacial, mas, como apresenta Castells 

(2011), “é a parte da cidade onde estão implantados serviços que se endereçam ao maior 

número de consumidores ou usuários específicos”.  

No período diurno essa via possui um fluxo intenso e no período noturno esse fluxo 

diminui, salvo em dias de evento, o que também pode ser observado aos finais de semana, 

quando o fluxo é maior até o horário comercial de sábado e, posterior a este horário, torna-se 

uma via pacata, com trânsito de poucas pessoas e veículos. A Avenida Goiás possui vários 

estabelecimentos comerciais e poucas residências, sendo um local onde há concentração de 

espaços de trabalho, o que faz com que a movimentação tenha essa variação.  

Essa característica de vias destinadas a espaços de trabalho surgiu no início do século 

XVIII. Até então as pessoas moravam no mesmo local em que trabalhavam, havia locais 

definidos de acordo com os ofícios que as pessoas desempenhavam. A partir desse século, os 
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espaços de morar e trabalhar foram se distanciando. Essa alteração segue a lógica capitalista 

de aglomerar o capital, centralizar a vida econômica, com vistas à geração de mais lucro. A 

alteração se deu a partir do surgimento das fábricas, que eram locais específicos para se 

trabalhar, a partir daí, conforme Justo (2015, p. 268), foi mais uma ruptura da vida citadina 

com o campestre, o que, por sua vez, trouxe mudanças na “organização social, nas relações 

sociais e na subjetividade”. 

Essa diferenciação dos espaços faz com que os moradores só se desloquem para suas 

residências no período noturno, deixando suas moradias vazias ao longo do dia. Em bairros 

que possuem apenas residências ou apenas poucos comércios locais essa situação se torna 

mais perceptível. Associado a isso, Guth (2015) apresenta os bairros-dormitórios como sendo 

resultado da especulação imobiliária, que faz com que as pessoas que não têm condições de 

comprar moradias em áreas mais centrais se desloquem para áreas mais periféricas.  

Por apresentar um fluxo grande de veículos e com vistas a organizar o movimento 

destes, no trecho entre a Avenida Rio Claro e a Rua José de Carvalho Bastos, uma rua antes 

da Rua Coronel Zeca Lopes (Trecho I – Mapa 3 – p. 69), todos os cruzamentos possuem 

sinalização semafórica, faixa de pedestre e placa vertical de PARE. Neste trecho, durante o 

período analisado, verificamos que, em 2013, ocorreram 07 acidentes em 05 cruzamentos, 

sendo que no cruzamento entre a Rua Rio Claro e a Avenida Goiás ocorreram 03 acidentes. 

Em 2014, ocorreram 06 acidentes, um em cada cruzamento e, em 2015, nos 06 cruzamentos 

do trecho ocorreram 08 acidentes, sendo 02 entre a Avenida Goiás e a Rui Barbosa e 02 entre 

a Avenida Goiás e a José de Carvalho Bastos.  

A Avenida Veriano de Oliveira Lima possui aproximadamente 2,9 Km, em toda sua 

extensão recebe várias pessoas diariamente, pois ela permite o acesso a vários bairros, 

possuindo também, em sua área central, estabelecimentos comerciais, hipermercados, dois 

ginásios de esporte, a feira municipal que abriga os produtos importados e os produtos 

hortifrutigranjeiros aos domingos, postos de gasolina, bares noturnos e lojas de artigos 

diversos.   

Ao contrário do que ocorre na Avenida Goiás, a Avenida Veriano de Oliveira Lima 

possui um intenso movimento durante a semana, tanto no período diurno quanto no noturno, 

devido às opções de lazer que nela se encontram e também há movimento durante os finais de 

semana.  

Possui sinalização semafórica em alguns pontos, com maior concentração do trecho 

compreendido entre a Rua Benjamin Constant e a BR 158 (Trecho II, Mapa 3, p.69), 

apresentando também faixas de pedestres e placas de PARE. A Fotografia 3 mostra a Avenida 
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em sua porção oeste, próxima à BR 158.  

 

Fotografia  3 - Jataí (GO): Avenida Veriano de Oliveira Lima, 2018. 
 

          
         Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018) 

 
A outra via que apresentou maior frequência de acidentes é a BR 158, uma via federal 

que liga o Norte ao Sul do país, começando em Altamira no Pará e chegando à Santana do 

Livramento no Rio Grande do Sul; em seu percurso ela passa por 21 cidades brasileiras de 08 

estados. Possui uma extensão total de 4.326,50 km, desse total, 18,5 km cortam a cidade de 

Jataí. Esse trecho corresponde ao Km 258.5 na Ponte Ribeirão Paraíso, próximo à entrada do 

Clube Aquático Thermas Jatahy e o Km 277, no entroncamento da BR 364 e BR 158, 

próximo à concessionária Javel (BRASIL, 2018). A Figura 1 apresenta a extensão da BR 158 

no perímetro urbano da cidade de Jataí.  
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Figura 1- Jataí (GO): extensão da BR 158 no perímetro urbano, 2018. 

 
                         Fonte: Google Maps, 2018. 
                         Autora: SILVA, Juliana Freitas (2018) 
 
Considerada como um vetor da soja, a BR 158 em sua porção urbana na cidade de 

Jataí recebe um fluxo intenso de veículos de passeio e de transporte de cargas diariamente que 

dividem espaço com pedestres. Essa vai de norte a sul, permitindo acesso a toda a cidade. 

Nessa via, temos a presença de residências e alguns estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviço.  

A partir do ano de 2011, essa via recebeu o Jatahy Shopping, um empreendimento que 

agrega lojas de departamento, locais de prestação de serviço, como cartório, loteria, 
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supermercado, praça de alimentação que oferece produtos diferenciados dos que são ofertados 

em outros pontos da cidade. Há também os serviços do Vapt Vupt6; este reúne empresas de 

fornecimento de água, luz, uma unidade do DETRAN-GO, um departamento do Site Nacional 

de Empregos (SINE), uma unidade Caixa Aqui, entre outras empresas.   

 Essa característica de um shopping comercial, que abarca vários tipos de serviços e 

diversos produtos em um único local, atrai a população, o que faz com que mais pessoas se 

desloquem para esse ponto.  

Villaça (2007) aponta que esse tipo de estabelecimento pode trazer à cidade problemas 

de tráfego, pois, segundo ele, o impacto causado por um shopping é instantâneo, diferente do 

que ocorre nos bairros tradicionais, em que a vizinhança se adapta conforme as novas 

demandas vão surgindo.  

Uma característica desse shopping, assim como de outros espalhados pelo Brasil, é se 

adequar ao seu público. Conforme Souza (2003), estes estabelecimentos se apresentam não 

somente como um local de luxo e exclusividade, mas agregam também elementos populares 

com vistas a atrair a população de classe média e até mesmo a periférica.  

Outro fator que permite a maior movimentação de veículos nessa via é o acesso às 

saídas da cidade; ao norte no sentido para Caiapônia e ao sul para as cidades de Mineiros e 

Rio Verde.  

Essa via possui dispositivos redutores de velocidade como quebra molas e quatro 

radares eletrônicos que foram instalados ao longo dos anos, com vistas a controlar a 

velocidade dos veículos. Possui também sinalização semafórica em alguns pontos, estes são 

em maior quantidade na região próxima à interseção com a Avenida Veriano de Oliveira Lima 

e a entrada do Jatahy Shopping. Na Fotografia 4temos uma porção dessa via, com o shopping 

ao fundo e a presença de carro, moto e caminhões, demonstrando a junção do fluxo 

intraurbano e interurbano.  

                                                
6 O Vapt Vupt - Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão - é um órgão público do governo estadual de 
Goiás que possui parceria com os municípios sede das unidades.  
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Fotografia  4 - Jataí (GO): BR 158, perímetro urbano, 2018. 
 

 
                 Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

Mesmo com todos esses mecanismos instalados com vistas a proporcionar uma maior 

segurança a seus usuários, o fluxo é constante, pois, conforme Brasileiro et al. (2014), o 

“volume de tráfego de uma rodovia em área urbana é muito mais significativo do que o 

volume de uma rodovia intermunicipal porque é a soma do fluxo interurbano e do fluxo de 

intraurbano”, fato que é verificado principalmente no ponto da rodovia que intercepta a 

Avenida Veriano de Oliveira Lima.  

Em 2010, teve início o processo de abertura do anel viário em Jataí, com o término 

dessa obra, tem a perspectiva de diminuir o fluxo de veículos na BR 158. A construção do 

anel viário ficou parada por quase dois anos, tendo suas obras retomadas em março de 2018.  

A Avenida Castelo Branco, uma via de aproximadamente 3,2 Km, possui o 41º 

Batalhão de Infantaria Motorizado (41º BIMtz) de Jataí e uma área de mata preservada. O 

trânsito por essa via permite o acesso mais rápido do Centro à BR 158. É uma via de pista 

dupla no trecho que vai do cruzamento da BR-158 (Vila Sofia) até o cruzamento com a Rua 

João Malaquias da Cunha (Vila Três Marias). É uma rua bastante utilizada por pessoas que 

trabalham ou estudam na Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí, pois possui um fluxo 

menor de veículos. 

Essa via não possui sinalização semafórica, somente sinalização terrestre de PARE 

próxima à entrada do 41º BIMtz e na Rotatória na interseção com a BR 158. Essa falta de 

trechos com paradas obrigatórias faz com que as pessoas se desloquem com uma velocidade 
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acima do que é permitido para a via.  

A Avenida Castelo Branco não possui estabelecimentos comerciais e existem poucas 

residências. Por se tratar de uma área mais afastada do centro, há alguns motéis e boates 

noturnas em sua extensão, o que faz com que essa via tenha um certo fluxo de veículos e 

pessoas no período noturno (Fotografia 5). 

 

Fotografia  5 - Jataí (GO): Avenida Castelo Branco, 2018. 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018).  

 

A Rua Marechal Rondon possui uma extensão de cerca de 3 Km, é uma das vias de 

Integração da cidade. Essa rua possui muitas residências, comércios de prestação de serviço, 

escola de língua estrangeira, uma escola filantrópica, a Catedral Divino Espírito Santo, a 

igreja sede da Diocese de Jataí. Por isso, recebe fiéis das cidades de Jataí, Mineiros, 

Paranaiguara, Maurilândia, Cachoeira Alta, Montividiu, Quirinópolis, Rio Verde, Portelândia, 

Serranópolis e Itaguaçu.  

Esta via também se localiza ao lado do Campus Riachuelo da Universidade Federal de 

Goiás e permite o acesso aos bairros na região nordeste. Possui lojas de vestuário, uma das 

Instituições de Ensino Superior, o CESUT, academia, entre outros estabelecimentos. 

(Fotografia 6). Estes estabelecimentos favorecem o fluxo de veículos nessa via.  
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Fotografia  6 - Jataí (GO): Rua Marechal Rondon, 2018. 

 
           Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

Mesmo havendo um limite de velocidade de 40km, rotatórias, semáforo e placas de 

PARE, os veículos ultrapassam a velocidade permitida, principalmente aos finais de semana, 

quando o fluxo de veículos diminui. Todos os acidentes que ocorreram durante o período 

analisado foram após às 18horas.  

Essas características das vias, da cultura e do cotidiano das pessoas fazem com que 

haja essa diferença de fluxo em determinadas horas do dia e que este seja heterogêneo de 

acordo com os bens e serviços que são ofertados em determinados locais e que fazem com 

que as pessoas se desloquem até esses pontos. Cabe à gestão pública oferecer meios para que 

o deslocamento das pessoas seja realizado com eficiência e segurança, permitindo assim que 

todos cheguem aos seus destinos, isso é realizado através das políticas de mobilidade urbanas 

da cidade.  

 

3.2  MOBILIDADE URBANA E SEUS DESAFIOS EM JATAÍ 
 

A mobilidade é algo fundamental para todos os seres humanos e demais animais. No 

sentido biológico, a mobilidade é conferida através da capacidade que os seres possuem de 

locomoção, o que lhes garante procurar novos locais para se estabelecerem, buscar alimentos, 

enfim, sobreviver. Como cita Justo (2015, p. 293), essa capacidade em se mover confere ao 

ser humano a oportunidade de “direcionar seus caminhos e dosar o ritmo da vida”.  
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Com o passar do tempo, a mobilidade foi ganhando atributos diferentes e adquirindo 

status, o simples fato de sair de um local e ir para outro já não era mais suficiente, pois era 

preciso chegar mais rápido. 

Assim, nesse cenário foram surgindo novos elementos que permitiam que o homem se 

deslocasse mais rápido, com mais conforto, não mais sofrendo com as intempéries do clima. 

Esses elementos foram aumentando ao longo dos anos e, associados à má gestão, favoreceram 

o surgimento de problemas em relação à mobilidade, principalmente no perímetro urbano das 

cidades.  

O sistema de mobilidade urbana brasileiro se modifica a cada ano de forma expressiva, 

em razão do crescimento acelerado das cidades e do aumento na aquisição de veículos pela 

população, o que vem gerando danos ao meio ambiente e instabilidade no sistema.  

A instalação das indústrias automotivas no Brasil fez com que o processo de 

urbanização se desenvolvesse mais rapidamente. A presença dos automóveis permitiu maior 

flexibilidade e a oportunidade de ocupação de áreas mais distantes. Conforme estudos 

apresentados pelo IPEA (2015, p. 8, grifos no original), “Os ‘velhos’ sistemas sobre trilhos, 

bondes e trens, por serem rígidos demais, não davam esta flexibilidade de operação que 

caracterizava a incipiente modalidade rodoviária – tanto pública, com as lotações, quanto 

privada, com os automóveis”.  

Ao refletirmos sobre a mobilidade urbana, logo nosso pensamento é tomado por cenas 

com deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida e pelo entendimento de que essas 

pessoas possuem o direito à cidade. Todavia, mobilidade vai muito além disso. Dentro desse 

contexto, autores como Arrais (2005), Born (2011), Trindade (2003) e o próprio Ministério 

das Cidades (2004) contribuem com a conceituação desse tema e dos problemas que 

envolvem a mobilidade.  

Born (2011, p. 155) apresenta o tema mobilidade como sendo uma “interação entre o 

deslocamento de pessoas, bens, com a sua cidade, e a disponibilidade de meios e 

infraestrutura adequados para os deslocamentos.”.  

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004, p. 12), “a mobilidade corresponde 

às diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de 

deslocamento.” 

Além desses agentes econômicos, temos outros atores envolvidos na questão da 

mobilidade urbana e dos equipamentos que são utilizados por eles. Como atores da 

mobilidade, têm-se os pedestres, motoristas, ciclistas e usuários do transporte coletivo.  

Os sujeitos podem apresentar posições diferentes; um pedestre hoje pode ser o usuário 
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de transporte coletivo amanhã, e, por sua vez, pode se tornar motorista e até mesmo retornar à 

sua condição inicial. Cada um desses atores possui suas necessidades, principalmente, os que 

se encontram em posição de vulnerabilidade, como é o caso do pedestre, do ciclista e do 

motociclista. O não atendimento às necessidades de cada um gera os problemas urbanos em 

relação à mobilidade. 

A mobilidade urbana envolve uma série de elementos que estruturam o sistema de 

circulação no espaço urbano para que esse permita a convivência de todos, de forma 

harmônica e igualitária. Uma ruptura nessa estrutura causa problemas que resvalam em todos 

os outros envolvidos nesse sistema.  

Tanto Born (2011) quanto o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004) consideram que a 

mobilidade urbana é hoje um problema urbano. Born (2011) e Arrais (2005) acreditam que o 

espaço da mobilidade se apresenta de forma diferente para cada grupo social e que a escolha 

por um determinado tipo está condicionada à questão econômica de cada indivíduo.  

Outro problema que essa situação envolve é a questão da centralidade, pois os bens e 

serviços se concentram em um determinado ponto da cidade e geralmente as pessoas com 

menores condições se encontram afastadas desse serviço, o que faz com que gastem mais 

dinheiro e energia para terem acesso, e isso pode trazer desgastes físicos e mentais para essas 

pessoas.  

Algumas pessoas, para romperem as barreiras invisíveis impostas pelo capitalismo, 

“escolhem” meios de transporte não motorizados, como andar a pé ou de bicicleta, porém, 

esses meios possuem em comum a falta de local adequado para o seu deslocamento, tornando-

se um risco para o praticante desse modal. Em relação a essa escolha, Born (2011) considera 

que, muitas vezes, esses modelos são utilizados pela falta de condições financeiras do 

indivíduo e não como forma de proteção ao meio ambiente ou adoção de métodos saudáveis. 

Um fator que pode ser considerado nessa “escolha” é justamente a falta de opção do 

indivíduo, pois ele se vê diante de uma situação de precariedade na oferta de um transporte 

público de qualidade, visto que, muitas vezes, esse transporte não lhe concede segurança 

física durante o trajeto ou até mesmo o usuário, sendo deficiente físico, não consegue utilizar 

esse meio por falta de adequação. Para Born (2011), a questão das tarifas e da ausência da 

prestação do serviço de transporte público em algumas localidades são fatores limitantes para 

algumas pessoas, fazendo com que elas não tenham acesso a determinados bens e serviços, 

sejam eles de primeira necessidade ou não. 

De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004), outro ponto impactante na 

rede urbana de circulação é a fragmentação do espaço existente nas cidades, pois, à medida 
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que as pessoas se fixam em pontos periféricos, promovendo uma ocupação irracional do solo 

urbano, as distâncias tornam-se maiores e as redes não contemplam a necessidade de todos.  

O tempo, que é agente primordial na vida das pessoas no mundo capitalista, também é 

levado em consideração quando se opta pela aquisição de um veículo, pois, aguardar horas em 

pé, sob o risco de intempéries e de não poder arcar com os seus compromissos, faz com que 

os indivíduos adquiram algo que lhes proporcionem uma maior capacidade de deslocamento.  

Com isso, cresce o número de indivíduos que adquirem um veículo, o que 

consequentemente faz com que menos pessoas utilizem o transporte público coletivo. Esse 

comportamento faz aumentar o custo com a manutenção das linhas que, associado aos baixos 

subsídios do Estado, subindo as tarifas e aumentando ainda mais o desejo dos usuários em 

adquirir um veículo próprio.  

Esse continuum que surge não é ao acaso, pois a venda de veículos novos ou usados é 

de interesse do mercado e também do Estado, uma vez que gera maior arrecadação por parte 

dos cofres públicos e das montadoras.  

Nessa perspectiva, o Estado, com políticas públicas que diminuem as taxas de juros, 

incentiva o financiamento de veículos. Para proporcionar o acesso a essas pessoas, a mídia e 

as grandes empresas do ramo de veículos apresentam promoções “imperdíveis” de veículos 

automotores, em sua maioria motocicletas, que são mais acessíveis, tanto no que se refere à 

aquisição quanto à manutenção.  Aos poucos, esses veículos vão tomando as ruas das cidades.  

De acordo com o IPEA (2015), o Brasil deixou de ter sistemas de transporte urbanos 

que privilegiavam os deslocamentos coletivos, públicos, eletrificados e sobre trilhos, para ter 

sistemas que privilegiam os deslocamentos privados, individuais, rodoviários e carbonizados, 

visto que os combustíveis fósseis se constituíram na principal fonte energética utilizada nos 

deslocamentos motorizados da população brasileira.  

Em Jataí, a rede de transporte público conta com 08 linhas urbanas, 03 linhas para o 

Distrito Agroindustrial, 03 linhas para a usina de etanol e 01 linha para o Distrito de 

Naveslândia. Nas linhas urbanas, o horário de circulação dos ônibus é das 6h às 22h50min 

(VIAÇÃO JATAÍ, 2017). Essa distribuição não abrange todos os pontos da cidade, 

principalmente os pontos mais periféricos, fazendo com que a população opte por adquirir um 

veículo ou utilizar o serviço de mototaxistas.  

Com isso, percebemos que há uma grande contradição, pois, há a indução à compra de 

veículos para atender à necessidade das pessoas, porém, cada vez mais, por conta das 

condições da infraestrutura, essas são impedidas de utilizarem seus veículos, por conta dos 

rodízios existentes, locais de proibição de estacionamento, entre outros quesitos. A 
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Fotografia7 apresenta essa realidade no centro da cidade de Jataí.  

 

Fotografia  7 - Jataí (GO): proibição de estacionamento na área central em frente a espaços 
públicos na cidade, 2016. 

 
Fonte: Fotógrafo Amarildo Gonçalves – 14 de abril de 
2016 - Rua José Manoel Vilela em frente ao Museu 
Histórico de Jataí. 

 
Camara (2013), em seu trabalho sobre a acessibilidade e a mobilidade em um trecho 

da Avenida Goiás, apresenta como resultado de suas entrevistas com moradores problemas 

como a falta de vagas de estacionamento e o fluxo de carros, principalmente em horários de 

pico.  

A  Fotografia 8 retrata um dos problemas em relação à infraestrutura na cidade de 

Jataí, pois algumas ruas que já existiam na década de 1950 continuam a existir, sem muitas 

mudanças consideráveis. 
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Fotografia  8 - Jataí (GO): vista da Avenida Goiás em diferentes períodos. 
 

Fonte: Fotografia 7.1 e 7.2 disponível no acervo da Enciclopédia dos municípios brasileiros. Disponível 
em<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=440175>. Acesso em 
08 de junho de 2017. Fotografia 7.3- Fotógrafo Amarildo Gonçalves, 2016. 

 

Nas Fotografias 7.1 e 7.2 da Avenida Goiás, visualizamos apenas bicicletas e pessoas 

caminhando nas calçadas e na via; na Fotografia 7.3, cerca de 70 anos mais tarde, percebemos 

as mudanças que ocorreram em relação ao fluxo da via. Muitos veículos estacionados ao 

longo da via e em uma porção desta, observamos as motos utilizadas pelos mototaxistas que, 

em 2018, passaram a ocupar outro espaço dessa via, pois neste ponto um prédio está sendo 

reformado para uma grande rede lojista integrar a paisagem. Com isso, os prestadores de 

serviço de mototaxi estão ocupando um local, agora exclusivo, em frente à agência da Caixa 

Econômica Federal (Fotografia 9). 

7.1 

7.2
w

7.3 
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Fotografia  9 - Jataí (GO): trecho da Avenida Goiás com área para mototaxistas, 2018. 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018).  

 
Em sua dissertação, Câmara (2013) verificou que o trecho compreendido entre a 

Avenida Rio Claro e a Rua Zeca Lopes da Avenida Goiás (Trecho I, Mapa 3, p.69), da cidade 

de Jataí, estava em conformidade com a legislação vigente sobre mobilidade urbana. Porém, 

ao analisar o disposto na NBR 9050 de 2004, que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e estabelece critérios para construções, 

edificações, permitindo condições de acessibilidade, evidenciou que o trecho se encontrava 

em desacordo com a normativa, como a presença de calçadas com largura menor do que o 

permitido, falta de rampas, bloqueios nos passeios que faziam com que as pessoas se 

deslocassem nas ruas, correndo risco de vida, entre outras irregularidades. A Fotografia 10 

retrata a visualização da semaforização em um trecho da Avenida Goiás. 
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Fotografia  10- Jataí (GO): sinalização em um trecho da Avenida Goiás, 2016. 

 
Fonte: Fotógrafo Amarildo Gonçalves – 14 de março de 2016. 

 
Diante do exposto, percebemos que, para a solução desses problemas urbanos, o gestor 

se torna peça principal nesse processo, sendo necessária uma equipe técnica responsável para 

pensar e planejar a cidade, bem como as mudanças necessárias, não só para melhorar o fluxo 

de veículos, mas para trazer mais segurança para a população durante o deslocamento nas 

vias. Tanto na gestão passada (2013 – 2016) quanto nesta gestão (2017 – 2020), não há na 

SMT um profissional com formação na área de trânsito responsável por planejar e executar 

ações de cunho preventivo na cidade.  

Para auxiliar os gestores nessa tarefa, Trindade (2003, p. 13) considera que o plano 

diretor das cidades deve ser o instrumento norteador para o desenvolvimento das ações 

municipais. Afirma ainda que “o plano diretor se apresenta como uma visão que a 

comunidade tem do seu futuro”, que pode determinar quais ações são necessárias para a 

melhoria da condição de vida das pessoas, minimizando os efeitos negativos da urbanização. 

Os planos diretores das cidades devem prever iniciativas que garantam o acesso democrático a 

todas as pessoas; entretanto, na prática, nem sempre é isso que acontece.  

O plano diretor é um instrumento obrigatório a todas as cidades com mais de 20 mil 

habitantes. Essa obrigatoriedade deu-se a partir da vigência do Estatuto das Cidades, Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal. O Estatuto, como uma política pública urbana, tem por objetivo organizar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.   
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Ainda para o cumprimento do disposto no Estatuto das Cidades, em 2012 foi instituída 

a Lei nº 12.587/2012, estabelecendo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

com o objetivo de promover o acesso universal à cidade. Essa Lei também tornou obrigatórias 

a elaboração e a execução do Plano de Mobilidade Urbana em cidades com mais de 20.000 

habitantes. 

Mesmo com esses dispositivos legais, o que se verifica é que muitas cidades não 

possuem o plano estruturado e, quando o possuem, ele não é executado da forma como está 

descrito. As dificuldades para implantação dessas políticas são inúmeras e peculiares a cada 

município.  

Em entrevista semiestruturada realizada em 13 de junho de 2017, com o 

Superintendente de Trânsito Municipal da gestão 2017 - 2020, foi-nos relatado que a meta 

principal do atual prefeito é estruturar a mobilidade urbana na cidade. 

No plano de gestão proposto pelo atual prefeito (gestão 2017-2020) durante campanha 

eleitoral, havia um item específico para infraestrutura, trânsito e mobilidade urbana, sendo 

que para um dos tópicos abordados sobre os transportes coletivos havia uma proposta de 

reformulação e construção de um terminal de passageiros para a integração das linhas de 

ônibus coletivos, o que, se concretizado, poderia atingir mais usuários de diferentes pontos da 

cidade.  

Quando questionado sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o 

Superintendente relatou que o foco principal da sua gestão seria a implantação e a execução 

do mesmo. Para isso, uma empresa atuante nesses projetos realizaria uma análise da cidade e 

estruturaria um plano adequado às necessidades locais. Entretanto, essa ação não foi 

concretizada, pois o ônus desse estudo seria muito grande, e a Superintendência não dispunha 

desse valor, não sendo possível a estruturação do plano de Mobilidade Urbana até a data da 

entrevista.  

 Mesmo diante da falta do Plano de Mobilidade Urbano, quando questionado sobre a 

meta de tornar a mobilidade algo que funcione na cidade de Jataí, o Superintendente 

respondeu que seria uma meta possível de ser alcançada e que as ações desenvolvidas pelos 

departamentos da Superintendência estão voltadas para esse fim.  

Quanto à falta dos planos e ações para estruturação das cidades em relação à 

mobilidade urbana, Born (2011) destaca que as metrópoles e as aglomerações urbanas 

possuem, dentre outros aspectos negativos, a ausência de políticas públicas eficientes e 

integradas e que a ausência de prazos de execução em muitos planos diretores dificulta a 

realização de ações que garantam o acesso democrático e amplo ao espaço urbano. Essa 
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realidade se reflete também em cidades pequenas e médias, pois, mesmo diante da 

obrigatoriedade do Plano Diretor, este não contempla a magnitude das necessidades que a 

população tem quanto à acessibilidade e à mobilidade urbana, que devem ser encaradas de 

forma integrada pelos diversos setores, para que se obtenha, realmente, uma mobilidade 

efetiva, que traga benefícios para a população.  

Outro grande problema em relação à mobilidade urbana nas cidades está relacionado à 

quantidade de veículos presentes nas cidades e esse número cresce consideravelmente.   

O primeiro automóvel entrou no município de Jataí no ano de 1918 (Figura 2). Ao 

longo dos anos, com o desenvolvimento da agricultura no contexto local e regional, a frota foi 

aumentando e, no ano de 2017, Jataí contava com um total de 71.4717 veículos, considerando 

os veículos de forma geral (DETRAN, 2018).  

 

Figura 2 -Jataí (GO): primeiro automóvel da cidade, 1918 

 
Fonte: Acervo digital da Câmara Municipal de Jataí, 2017.  

 

A entrada do veículo em Jataí proporcionou maior fluidez, permitindo que pessoas e 

mercadorias chegassem mais rapidamente aos seus destinos. No modo de vida moderno, o 

veículo passou a ser um bem necessário, pois se aumentam as distâncias e o tempo se altera; o 

que antes era vivido em um tempo lento passa, hoje, a ser em um tempo rápido. Os que não 

possuem esse bem tentam a todo custo adquiri-lo, pois esse item passa a ser importante para a 

inserção nesse cenário. Porém, como apresenta Santos (1999),  esse tempo rápido não abrange 

toda a sociedade, existindo concomitantemente locais de tempos lentos e rápidos, mantendo 

assim a heterogeneidade entre os grupos.  

A Tabela 1 apresenta a evolução da frota de veículos de 2013 a 2017 com o 

comparativo entre o município de Jataí e o Estado de Goiás. 
                                                
7 Informação retirada do site do DETRAN-GO em 05 de março de 2018.  
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Tabela 1- Estado de Goiás: evolução da frota em relação ao, 2013 – 2017 

Ano Goiás Jataí Percentual 
2013 3.205.993 60.494 1,9% 
2014 3.428.161 64.634 1,9% 
2015 3.585.845 67.373 1,9% 
2016 3.686.332 69.256 1,9% 
2017 3.727.038 71.471 1,9% 

 
Fonte: Site do Detran-GO. *Dados retirados em 05 de março de 2018 
Organização: SILVA, Juliana Freitas, 2018. 

 

A evolução da frota na Tabela 1 é semelhante, pois, no período analisado, o percentual 

entre Jataí e Goiás se manteve na proporção de 1,9%. Em relação à cidade de Jataí, houve 

aumento no número de veículos, porém, de 2013 para 2014, esse aumento deu-se de forma 

mais expressiva, decrescendo ao longo dos demais períodos. Esse aumento pouco expressivo 

de veículos de 2014 para 2015 pode ser compreendido, pois, em 1º de janeiro desse último 

ano, a medida de redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI para automóveis 

chegou ao fim, depois que quase três anos de vigência (PREÇO, 2015).  

Essa base de dados é consubstanciada pela contagem dos veículos que foram 

licenciados no Estado de Goiás, entretanto, não contempla os veículos licenciados em outros 

estados, mas que circulam na cidade. Esse fato foi levantado pelo Superintendente de Trânsito 

durante a entrevista, pois o condutor que não realiza essa transferência do seu veículo para a 

cidade em que mora paga o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o 

dinheiro fica para a cidade em que o veículo está cadastrado, ou seja, o condutor utiliza as 

vias e tudo que está relacionado à circulação, mas o investimento vai para outro local. Durante 

a entrevista, ele apontou que está buscando alternativas para que parte do valor do IPVA se 

destine às atividades desenvolvidas pela SMT e que o repasse seja direto.  

Avaliando o crescimento do número de veículos na cidade de Jataí e a quantidade de 

veículos por pessoa, verificamos que, de 2013 a 2017, mais pessoas adquiriram veículos. Isso 

é perceptível quando andamos pelas ruas da cidade e vemos que diminuíram os 

estacionamentos em espaços públicos, há uma maior quantidade de veículos nas ruas e 

consequentemente há mais estacionamentos privados sendo criados. A Tabela 2 apresenta essa 

evolução da população e dos veículos. 
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Tabela 2- Jataí (GO): evolução dos veículos e população, per-capita, 2013 a 2017. 

Ano População Qtd. de veículos Per-capita 
2013 93.754 60.494 0,65 
2014 94.890 64.634 0,68 
2015 95.998 67.373 0,70 
2016 97.077 69.256 0,71 
2017 98.128 71.471 0,73 

 
Fonte: IBGE (2018) e DETRAN-GO (2018). 
Organização: SILVA, Juliana Freitas, 2018.  

 

Ao analisarmos os dados sobre veículos de duas rodas, percebemos que estes 

apresentaram um aumento considerável ao longo dos anos. No Gráfico 3, apresentamos a 

quantidade de vendas de veículos de duas rodas, de acordo com as regiões brasileiras.  

 

Gráfico  3- Brasil: vendas no varejo de veículos de duas rodas, por distribuição geográfica, 
2017. 

 
Fonte: Anuário da ABRACICLO 2016 
Organização:SILVA, Juliana Freitas, 2017. 

 
As regiões Nordeste e Sudeste apresentam um maior quantitativo de vendas de 

veículos de duas rodas e as regiões Sul e Centro-Oeste apresentam um menor quantitativo de 

vendas. Ao analisar os dados sobre acidentes de trânsito de 2001 a 2011, Waiselfisz (2013) 

verificou que a região Nordeste apresentou o maior crescimento no número de vítimas em 

acidentes de trânsito e consequentemente a maior taxa de óbitos do país. Mais pessoas 

utilizam esses veículos, assim, mais pessoas são vitimadas.  
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Norte 180.476 200.556 193.559 197.791 189.702 158.121

Nordeste 616.833 676.002 586.862 562.551 519.312 465.026

Sudeste 615.186 660.188 529.487 460.597 448.279 383.176

Sul 210.097 209.873 171.005 146.814 130.889 102.244

Centro-oeste 181.419 193.924 156.480 147.818 141.510 116.030

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
ve

ícu
lo

s 
de

 d
ua

s 
ro

da
s 



96 
 

Realizando o comparativo entre o número de veículos de duas rodas ou três rodas na 

cidade de Jataí, no período de 2014 a 2017, constatamos que essa categoria de veículos 

representa 34% dos veículos totais adquiridos, conforme apresentado no Gráfico 4.  

 

Gráfico  4 - Jataí (GO): aumento da aquisição de veículos gerais e de duas rodas, 2014 – 
2017. 

 
                   * Veículos de duas rodas motorizados: ciclomotor, motocicleta e motoneta. 

Fonte: DETRAN (GO), 2018. Dados retirados em 05 de março de 2018. 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

Os dados apresentados no Gráfico 4 consideram somente os veículos que foram 

licenciados, com isso, é importante salientar que os ciclomotores começaram a ter 

obrigatoriedade de registro a partir do final de 2015, com o implemento da Lei Federal nº 

13.154, assim, estima-se que há mais veículos de duas rodas na cidade de Jataí.  

De acordo com uma notícia veiculada no site da ABRACICLO (2015), até 2014, dos 

62.847.293 brasileiros que conduziam todo o tipo de veículo, 42,64% (26.799.931) podem 

pilotar motocicletas, deste total, 21.181.481 são homens e 5.618.450 são mulheres. Ainda 

conforme este boletim há o predomínio de condutores na faixa etária entre 31 a 40 anos. 

A Fotografia 11 ilustra um trecho da Avenida Goiás com quatro locais destinados ao 

estacionamento de veículos de duas rodas motorizados. Dependendo do horário, os usuários 

destes veículos não conseguem estacionar nas vagas destinadas a eles e optam por estacionar 

em vagas de automóveis, que também já se encontram deficitárias, com isso, muitos usuários 

buscam por estacionamentos pagos para deixarem seus veículos.  
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Fotografia  11- Jataí (GO): estacionamentos de motocicletas na Avenida Goiás, 2018. 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 
Os veículos de duas rodas são considerados individuais, e possuem grandes incentivos 

através de financiamentos e políticas que favorecem sua aquisição. Essa valorização pela 

utilização de transportes deixa as pessoas que usam veículos não motorizados em uma 

situação de segregação. Rubim e Leitão (2013, p. 57) acrescentam que a “priorização cria um 

ciclo interminável de deterioração das cidades e utilização injusta e antidemocrática do espaço 

urbano – que precisa ser corrigida com urgência”.  

A aquisição de transportes individuais gera o aumento considerável do número de 

veículos nas ruas e propicia a ocorrência de acidentes. Os usuários desses veículos os utilizam 

tanto para locomoção pessoal, quanto para prestação de serviço para a comunidade em geral. 

Essa categoria de usuários muitas vezes é marginalizada e é uma das mais vulneráveis, visto 

que a própria estrutura do veículo permite que o condutor fique com mais de 90% de seu 

corpo desprotegido.   

Para tentar minimizar essa falta de proteção, o CTB, Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, estabelece em seus artigos 54 e 55, que os condutores desses veículos utilizem o 

capacete. Em 2013, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, através da Resolução nº 

453, de 26 de setembro de 2013, disciplinou o uso desse instrumento de segurança, que 

confere proteção ao crânio do usuário, porém, 20 anos depois da implementação da Lei, 

alguns usuários se arriscam utilizando esse mecanismo de segurança de forma incorreta ou até 

mesmo não usando. Outros também transportam crianças sem a devida proteção, o que, de 

acordo com o CTB, nem é permitido caso a criança tenha menos de sete anos. Este fato foi 
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constatado em uma das ruas de Jataí, durante o período de desenvolvimento do trabalho, em 

que uma mulher estava transportando na garupa da moto uma criança sem capacete e que 

aparentava ter de cinco a seis anos. (Fotografia 12). 

  

Fotografia  12- Jataí (GO): criança como passageira em motocicleta sem capacete, 2018. 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018).  

 

Essa cena constatada na Fotografia 12 é comum, principalmente na porta das escolas, 

onde pais transportam seus filhos sem a devida proteção e com idade bem inferior ao 

permitido, não são raros os casos em que até bebês são transportados.  

Os usuários de veículos de duas rodas motorizados podem ser vistos constantemente 

nas ruas da cidade. São condutores que utilizam esse veículo para sua locomoção e para 

atividades laborais. Dentre os profissionais que mais se utilizam desses veículos temos, os 

moto taxistas e os motoboys, que passam a maior parte do seu dia em cima dos mesmos.  

 A utilização de veículos de duas rodas confere agilidade às atividades a serem 

desempenhadas com um menor valor de custo, o que atrai vários consumidores. A média de 

km rodados por litro de uma motocicleta de 150 cilindradas é de cerca de 40 Km, enquanto 

um automóvel 1.0 faz cerca de 12km/litro.  

 Como as pessoas acumulam várias atividades ao longo do seu dia, querem que tudo 

seja executado em um menor tempo e a facilidade do aumento dos serviços Delivery cobra 

desses prestadores agilidade e eficiência, o que, por vez, acaba por colocar em risco a vida 

desses profissionais. O aumento destes serviços é fruto da lógica da instantaneidade, que, 

conforme Justo (2015), é a necessidade que o ser humano tem que ter tudo à sua disposição 
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em uma fração de segundos. Mas até que ponto o valor ganho por esses profissionais que 

realizam esse trabalho Delivery paga o risco de se aventurar em duas rodas?  

 Fatores como a facilidade de compra (consórcios, financiamentos), a economia de 

combustível e a possibilidade do uso como instrumento de trabalho influenciam no uso de 

motocicletas (SILVA, 2007).  

Nesse sentido, o Estado deveria, através da implementação e execução das políticas 

públicas vigentes, promover a igualdade entre as pessoas, considerando as particularidades de 

cada grupo, atendendo, assim, as suas necessidades. Estudos que analisem aspectos 

relacionados à mobilidade urbana devem ser considerados pelos gestores, com vistas a 

minimizar as deficiências e limitações particulares de cada cidade. 

Realizar a verificação dos acidentes de trânsito, as variáveis envolvidas, e identificar 

os locais de maior ocorrência, relacionando-os com os possíveis fatores que levam ao 

acontecimento desse evento e ao aumento da frota, se tornam ações fundamentais para a 

gestão em todos os níveis.   

Ainda mais importante é começar os trabalhos levando-se em conta as categorias mais 

vulneráveis como forma de amenizar os riscos para seus usuários.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

4 ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLISTAS 

EM JATAÍ (GO)8 

Os espaços urbanos, que antes eram tidos como de convivência, onde a sociedades e 

encontrava, hoje, devido às várias atividades que são desempenhadas pelas pessoas, a agitação 

nos comércios e a utilização em massa de equipamentos tecnológicos, não permitem mais 

essa relação de encontro e as ruas são tomadas apenas pelo movimento dos veículos e das 

pessoas. Ao mesmo tempo emas pessoas se isolam do mundo ao seu redor, estão conectadas 

com o mundo inteiro através da internet. Ainda devido a essas rotinas, o movimento das ruas 

por conta dos veículos traz a insegurança para uma parcela da população, à dos usuários das 

vias. Parte dessa insegurança é decorrente dos acidentes que ocorrem frequentemente nas 

cidades. Os condutores, principalmente das categorias mais vulneráveis, têm receio de saírem 

de casa e se envolverem em um acidente ao longo do seu percurso, podendo não retornar. 

Mais quais são as causas? Porque as pessoas se envolvem nestes acidentes que são evitáveis e 

podem ser prevenidos? 

Após a estruturação do banco de dados utilizando os BOATs, verificamos que grande 

parte dos acidentes ocorre por imprudência ou falta de atenção no trânsito. Os condutores 

colocam a sua necessidade individual em detrimento da necessidade do outro, o que os faz 

“furarem” o PARE, tentarem ultrapassar em local proibido e, ao causarem o acidente, dão a 

sua versão dos fatos de forma que sejam beneficiados, o que se torna um fator limitante 

durante as análises dos discursos. Essa situação é mais fácil de ser verificada quando nos 

boletins estão presentes depoimentos de testemunhas e no confronto das falas percebemos as 

contradições. 

No período abordado pela pesquisa, houve 929 acidentes em 2013, 1.051 em 2014 e 

322 em 2015. Desse total, ocorreram 888 acidentes no perímetro urbano em 2013, 1.011 em 

2014 e 316 em 2015. No Gráfico 5 apresentamos a quantidade de acidentes, considerando a 

quantidade de vítimas para cada ano. 

 

                                                
8 Partes dos resultados  (Capítulo 4) e do referencial teórico  (Capítulo 3) foram  publicados na Revista Para 
Onde?!. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/paraonde/article/view/82683/49202. Acesso em 03 set.2018. 
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Gráfico  5 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por número de vítimas, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de Trânsito da Polícia Militar, 2017. 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018).  

 
De 2014 para 2015, observamos a diminuição no registro de acidentes, isso ocorreu 

porque a Polícia Militar de Jataí começou a se deslocar somente para ocorrências que 

apresentavam vítimas. Em acidentes sem vítimas, os envolvidos acessam um sistema online 

para fazerem o registro do ocorrido, em casos em que não há consenso entre as partes, há o 

deslocamento de uma equipe até o local.  A mudança no procedimento da PM ocorreu em 

outros municípios do país, devido ao baixo quantitativo de servidores para prestação de 

serviços à população e também de veículos para o deslocamento até os locais de ocorrência 

dos fatos.  

Vale destacar que em alguns acidentes, mesmo vitimando alguém, as partes envolvidas 

entram em consenso, não registrando a ocorrência. Esse fato, aliado ao deslocamento da PM 

somente na presença de vítimas, gera subnotificação  dos casos, levando a uma diminuição 

dos números, que se não for bem interpretada, pode ser dirigida à população de uma forma 

equivocada.  

Com os dados gerados a partir dos boletins de ocorrência, fizemos a caracterização dos 

acidentes envolvendo todos os veículos, utilizando as variáveis: categoria do veículo 

envolvido, condições da via, dia da semana, natureza do acidente, gênero e faixa etária 

envolvidos, faixa etária dos acidentes com vítima.  

Para caracterização dos acidentes envolvendo apenas motociclistas, as variáveis 

escolhidas foram: quantidade de acidentes com motos nas vias urbanas e na BR 158, dia da 

semana, e natureza do acidente. Para a espacialização dos acidentes ocorridos ao longo da via, 

apresentada no Capítulo 3, e nos cruzamentos, apresentada no presente capítulo, utilizamos 
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somente acidentes com envolvimento de motociclistas. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

 O aumento na quantidade de veículos em uma determinada região refletirá na 

ocorrência de acidentes em menor ou maior grau. Analisando os dois primeiros anos do 

período proposto, percebemos o aumento na quantidade de envolvimento de carros de 

passeio, caminhões e motos, sendo que os primeiros aparecem na maioria das ocorrências de 

acidentes, seguidos por eventos com o envolvimento de motos, conforme pode ser verificado 

no Gráfico 6.  

 

Gráfico  6 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por tipo de veículo, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – Polícia Militar (2017) 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017).  

 
 O automóvel é considerado um aparato de status na sociedade atual. A demanda por 

este tipo de veículo é constante, o que favorece a venda anualmente, assim, o envolvimento 

dele é maior quando comparado às demais categorias. A moto, por sua vez, aqui considerando 
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os ciclomotores, motonetas e motocicletas, apresenta uma participação considerável nesses 

acidentes, devido a sua grande aquisição por parte da população, para fins de trabalho, lazer 

ou pela simples ação de realizar o deslocamento.  

 Mesmo diante da mudança de procedimento da PM, a presença das motos nos 

acidentes apresentou um acréscimo de 2013 para 2014. Lembrando que a quantidade de 

veículos envolvidos supera o valor total dos acidentes por ano, pois, em cada ocorrência, 

temos o envolvimento de dois ou mais veículos. Analisando um evento durante a pesquisa, em 

um determinado acidente, tivemos a presença de seis veículos envolvidos.  

 Esse acréscimo no número de motos nos acidentes é fator de preocupação e reforça a 

necessidade das autoridades competentes analisarem os acidentes, na busca por compreender 

as variáveis e os fatores envolvidos na causa dos mesmos. A informação também reforça que 

a maioria dos acidentes com vítimas envolve motociclistas, visto que, em 2015, tivemos a 

presença destes veículos em 67% dos acidentes registrados, contra 47% em 2013 e 48% em 

2014.  

Bernardino (2007), ao analisar os acidentes de trânsito na cidade de Uberlândia (MG), 

de acordo com os tipos de veículos envolvidos, constatou que metade dos registros totais dos 

veículos se referia aos carros, seguidos pelas motos, que representaram 16% do total de 

veículos envolvidos nos acidentes registrados entre o período de 2000 a 2004.   

De acordo com os dados apresentados para a cidade de Jataí, as ocorrências 

envolvendo automóveis representam cerca de 59% do total de acidentes registrados no 

período, seguido das motos, com 33,01%. A categoria de usuários que utilizam esse tipo de 

veículo já foi objeto de estudo de autores como Silva (2007), Bonito (2011) e Morais (2013). 

Essa preocupação, em parte, ocorre por ser essa categoria considerada vulnerável devido à 

estrutura do veículo. Diante disso, é necessário que as políticas públicas se voltem para essa 

categoria, pois o que percebemos é um maior incentivo para compra desses veículos através 

de facilidades de crédito e de legislação mais branda para veículos com até 50 cilindradas. 

 No Gráfico 7, apresentamos a quantidade de acidentes por condições das vias.  Ao 

fazer esse comparativo, verificamos que a maioria dos acidentes ocorreu em momentos em 

que a pista estava seca (2.034) e um pequeno quantitativo ocorreu quando a pista estava 

molhada (163).  

 

 

 

 



104 
 

Gráfico  7 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por condições da via, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 
Molhada 1 –água na pista/Molhada 2 – lama na pista e via em obras 

  

As condições do tempo no momento do acidente, presentes no Gráfico 8, demonstram 

que na maioria destes (1.998) o tempo estava bom, tendo, portanto, uma boa visibilidade dos 

objetos presentes na via e das pessoas presentes no local. Apenas 110 dos eventos 

aconteceram com tempo chuvoso e 79 com o tempo nublado.  

 

Gráfico  8 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por condições do tempo, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 
  

Há uma tendência da população de um modo geral em avaliar os fatos isolados e 

tornar aquilo uma regra, assim, várias pessoas relatam que durante o período chuvoso ocorrem 
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mais acidentes, porém, quando verificamos a variável condição de tempo, este período 

correspondeu apenas a 5% do total de acidentes. Em contrapartida, com o tempo bom, 

entendido como um dia limpo com a presença de luz solar, tivemos a presença de 90% do 

total de eventos.  

 Utilizando a variável dia da semana, temos uma distribuição mais uniforme da 

ocorrência dos acidentes, conforme apresentado no Gráfico 9. Para o ano de 2013, domingo 

apresentou menos acidentes que os demais dias (95), em 2014, a terça-feira teve 131, e em 

2015, a quarta-feira registrou 31 acidentes. Se considerarmos a distinção entre o fim de 

semana composto por sábado e domingo e os demais dias, percebemos que muitos eventos 

aconteceram durante este período, perfazendo um total de 30% do total de acidentes.  

 

Gráfico  9 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por dia da semana, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 
 
 Geralmente aos finais de semana os condutores costumam associar duas variáveis 

perigosas, ingestão de bebida alcoólica e direção em velocidade acima do permitido. Tal 

comportado pode acarretar acidentes, trazendo riscos ao condutor em questão e aos outros 

usuários das vias.  

 Outros autores, como Minayo (1994), Bernardino (2007) e Rocha (2009), em seus 

estudos, identificaram que aos finais de semana a ocorrência de acidentes era maior, ou seja, 

aos sábados e o domingos. Um fator que podemos relacionar a essa ocorrência é a sensação de 

liberdade do indivíduo, que se sente “preso” durante a semana por conta de suas atribuições 

diárias e aos finais de semana essa “soltura” lhe permite agir sem regras. Ao ingerir a bebida 
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alcoólica, por exemplo, há uma diminuição da percepção e do reflexo, o que pode levar o 

condutor a não respeitar a sinalização ou a dirigir em alta velocidade.  

 Hoffmann (2005), em seu trabalho sobre o comportamento dos condutores no trânsito, 

enfatiza que a aceitação do disposto na legislação é algo que interfere no comportamento de 

forma imediata assim que a lei é implementada. Ou seja, assim que as leis entram em vigor há 

uma intensa ação por parte dos órgãos públicos, além disso, evidencia-se uma perceptível 

mudança nas ações dos condutores e uma consequente redução no número de acidentes, 

porém, com o passar do tempo, as pessoas retornam a seus hábitos rotineiros, consomem 

bebida e dirigem normalmente.  

 A aceitação do que é disposto na lei é algo subjetivo e depende de cada pessoa, pois o 

condutor quando ingere bebida alcoólica e dirige assume o risco, mesmo tendo consciência de 

que esse elemento vai interferir em sua capacidade de resposta rápida, o que pode ser crucial 

em caso de necessidade. Essa característica é um fator limitante para os gestores, haja vista 

que não há como controlar o comportamento humano, que é algo construído ao longo dos 

anos de sua existência, mas que também pode sofrer interferência externa.  

 Para essa mudança, é necessário que haja maior patrulhamento e verificação por parte 

do poder público visando coibir a ingestão de bebida alcoólica. É importante também a 

intensa cobertura da mídia levando informações idôneas sobre a legislação e sobre as 

consequências da associação entre bebida e direção. Essas podem ser medidas adotadas para a 

diminuição dos casos que envolvem bebida e direção. 

A variável natureza do acidente apresentou o abalroamento como o tipo mais presente 

nas descrições dos acidentes do período analisado, com valor absoluto de 1.436, seguido por 

colisão (404) e choque (231) (Gráfico 10).  
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Gráfico  10 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por natureza do acidente, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 
Grande parte desses abalroamentos ocorre por falta de atenção dos condutores, ou em 

decorrência de manobra anormal na via. Ao analisarmos os depoimentos, observamos que a 

maioria das vítimas relata que ao realizar a conversão não “viu o outro veículo”, momento em 

que o acidente ocorreu.  

A autora Rocha (2009), analisando dados do município de Rio Branco no Acre, 

constatou que durante o período de 2005 a 2008, do total de acidentes, 76,5% tiveram a 

ocorrência de abalroamento.  

Em Jataí, a variável relacionada ao perfil do condutor, como gênero, apresentou o 

gênero masculino como condutor principal com envolvimento em cerca de 70% dos 

acidentes, o que corresponde a 1.559 ocorrências (Gráfico 11).  
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Gráfico  11 - Jataí (GO): quantidade de acidentes por gênero, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

A Seguradora Líder (2015), responsável pelos pagamentos do DPVAT, no boletim dos 

anos de 2015 apresentou que 75% das indenizações pagas naquele ano foram para o gênero 

masculino. Essa instituição considerou que a direção com maior cautela, a atenção e a 

prudência das mulheres no trânsito podem ser as responsáveis pelo menor envolvimento 

destas nos acidentes. 

Na variável faixa etária, verificamos que a maioria dos acidentes ocorreu com pessoas 

consideradas ativas, entre 18 a 69 anos, conforme demonstrado no Gráfico 12.  
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Gráfico  12- Jataí (GO): quantidade de acidentes, por faixa etária, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

Ao compararmos 2013 com 2014 percebemos o aumento significativo dos acidentes 

de um ano para o outro nesta mesma faixa. Na faixa de 30 a 49, ocorreu cerca de 51% do 

número total de acidentes para o período, seguido pela faixa que vai dos 18 a 29 anos 

(22,30%) e 50 a 69 anos (20,45%).  

Conforme a OMS, os acidentes de trânsito ocupam a terceira causa de mortes na faixa 

etária dos 30 a 44 anos (WAISELFISZ, 2013). O que é um fato preocupante, pois há um 

consenso de que esses condutores já possuem certa experiência no trânsito, devido ao tempo 

de habilitação. Isso pode ser sugestivo de que a autoconfiança acabe por atrapalhar o condutor 

no trânsito, levando-o à desatenção em relação ao ambiente ao seu redor.  

Verificando esta mesma variável, porém a relacionando com a ocorrência de vítimas, 

essa mesma faixa etária, dos 30 a 49 anos, apresentou maior número de vítimas durante todos 

os anos da pesquisa, o que representou 48% do total (Gráfico 13). 
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Gráfico  13 - Jataí (GO): quantidade de acidentes com vítimas, por faixa etária, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 
 

Levando em consideração as variáveis escolhidas presentes nos boletins para análise, 

percebemos que elas não tiveram um fator de impacto que determinasse a ocorrência destes 

eventos, apresentando valores quase que uniformes em alguns casos.   

Constatamos que o percentual de acidentes envolvendo motociclistas aumentou 

durante o período do estudo, assim, na busca de elementos pontuais dessa categoria, 

procederemos à análise dos acidentes com as mesmas variáveis utilizadas para verificação dos 

acidentes gerais.  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO 

MOTOCICLISTAS 

 

Para verificação dos acidentes envolvendo motociclistas, com vistas a identificar 

diferenças entre os perfis desta categoria, foram analisadas 1.118 ocorrências, que se 

enquadravam no perfil da pesquisa, ou seja, a presença do envolvimento de motociclista e 

acidentes ocorridos dentro do perímetro urbano de Jataí. Deste total, 419 ocorreram em 2013; 

486 em 2014; e 213 em 2015. Os dados gerais estão presentes no Gráfico 14. 
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Gráfico  14 - Jataí (GO): comparativo dos acidentes com e sem o envolvimento de 
motociclistas nas vias municipais, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 
  

Com o banco de dados disponibilizado pela PRF, verificamos que a maioria dos 

acidentes não teve o envolvimento de motociclistas, diferente do que ocorreu nas demais vias, 

pois, em 2013 e 2014, a quantidade com o envolvimento de moto e sem o envolvimento ficou 

equivalente e, em 2015, a proporção de acidentes envolvendo motociclistas foi maior (Gráfico 

15).  

 

Gráfico  15 - Jataí (GO): comparativo dos acidentes com e sem o envolvimento de 
motociclistas na BR 158, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 
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Essa menor quantidade de acidentes envolvendo motociclistas pode ser explicada pelo 

menor quantitativo de usuários de motocicletas nas rodovias. Mesmo nesse trecho da BR 158, 

considerando apenas a sua porção urbana, diariamente percebemos que em relação ao número 

de carros há um número menor de motocicletas circulando por essa via. 

Para a variável dia da semana, em2013, o sábado apresentou uma maior quantidade de 

acidentes (75); em 2014, sexta-feira com 82; e, em 2015, o sábado com 44 acidentes (Gráfico 

16).  

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 
 
Assim como nos dados gerais sobre acidentes, ao analisarmos somente os acidentes 

com envolvimento de motociclistas, verificamos que o abalroamento é o que mais acontece, 

seguido por colisão e choque com objeto fixo (Gráfico 17).  
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2013-2015 



113 
 

Gráfico  17  – Jataí (GO): quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, por natureza, 
2013-2015 

 
Fonte: Boletim de Ocorrência de trânsito da Polícia Militar, 2017.  
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

  

As variáveis objetivas presentes nos BOATs, escolhidas para análise das características 

dos acidentes, não apresentaram fatores que pudessem contribuir com a ocorrência, sejam eles 

gerais ou envolvendo somente motociclistas.  

Diante desta constatação, como forma de identificar os fatores desencadeadores dos 

acidentes, realizamos a busca ativa nos depoimentos presentes nos boletins; os acidentes 

foram descritos pelos condutores envolvidos e em alguns casos pelas testemunhas. 

Nos boletins de ocorrência, temos os depoimentos dos envolvidos nos acidentes e em 

alguns casos das testemunhas, presentes nos campos 54, 88, 122 e 176 dos BOATs. Com base 

nessas falas foi possível realizarmos uma análise dos discursos dos sujeitos, visando localizar 

possíveis elementos que contribuíram com a ocorrência dos acidentes. Para essa análise, 

elaboramos um quadro de categorias com base na técnica desenvolvida por Bardin (2011). 

Após a elaboração deste quadro (Quadro 01 da página 23), classificamos cada acidente 

envolvendo motociclistas observando os elementos presentes no discurso dos envolvidos. 

No Gráfico 18 apresentamos os resultados dessa análise. Nele, temos que a falta de 

atenção e o desrespeito à sinalização foram os fatores que mais apareceram na amostra 

analisada como causa da ocorrência do acidente. 
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Gráfico  18 - Jataí (GO): fatores contribuintes para a ocorrência dos acidentes, segundo 

depoimentos dos envolvidos, presentes nos BOATs, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Boletins de ocorrência da Polícia Militar (2016). 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

A falta de atenção representou 33,03% do total das possíveis causas dos acidentes de 

trânsito envolvendo motociclistas durante o período de análise nas vias da cidade, seguido por 

20,02% desrespeito à sinalização, 4,22% velocidade incompatível, 1,53% uso de bebida 

alcoólica e 0,63% defeito mecânico. O restante, 40, 57%, incluiu causas diversas ou não 

possíveis de determinar.  

Nos dados fornecidos pela PRF, não foi possível verificar a percepção das vítimas em 

relação ao acidente, pois o banco recebido possuía apenas as variáveis de possível causa de 

ocorrência, ano, quilômetro da ocorrência, quantidade de vítimas, dia da semana, mês, 

natureza do acidente e característica da pista. Assim, as possíveis causas já estavam descritas 

conforme características verificadas in loco no momento do preenchimento do BAT (Gráfico 

19).  
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Gráfico  19 - Jataí (GO): fatores contribuintes para a ocorrência dos acidentes ocorridos no 
perímetro urbano da BR 158, 2013 – 2015. 

 
Fonte: Departamento de Informação da Polícia Rodoviária Federal, 2017 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 
 

No caso das possíveis causas de acidentes com envolvimento de motociclistas na BR 

158, a falta de atenção foi considerada elemento causador do acidente em 20% dos casos, a 

ingestão de bebida alcoólica, o desrespeito à sinalização e a velocidade incompatível, em 

13,33% cada uma, defeito mecânico e não guardar distância segura, em 3,33%, e o restante, 

33,33%, integrou o grupo que corresponde a fatores diversos. 

Como resultado das falas presentes nos boletins no período de estudo, tivemos a falta 

de atenção e o desrespeito à sinalização como os agentes que predominaram nos depoimentos. 

Verificando os depoimentos percebemos o quão individual é o ser humano, muitos campos se 

encontravam em branco, pois um dos condutores não aguardou o socorro para a vítima que 

necessitava de atendimento médico, evadindo-se do local. Em alguns casos, tornou-se 

impossível determinar a possível causa, pois cada envolvido dava a sua versão do ocorrido e, 

em casos que não havia testemunha, não foi possível o enquadramento em alguma das 

categorias elencadas.  

Ao realizarmos a leitura dos depoimentos percebemos características que por vezes 

passam despercebidas por nossos olhos ao caminharmos pela rua, pois passamos e não 

observamos o espaço ao nosso redor e talvez esses elementos sejam cruciais para a ocorrência 

dos acidentes. Quando estamos prestes a atravessar uma rua, e não conseguimos ter uma visão 

do que está próximo, por conta de mato na esquina ou de outros veículos parados em locais 

indevidos, muitas vezes seguimos em frente e estas características podem ocultar outros 

veículos, causando assim o acidente. Pista irregular, uma pessoa que não observa o 
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movimento dos carros antes de atravessar, objetos que podem ser lançados no veículo, 

animais na pista, são exemplos de fatores que podem interferir no bom fluxo do trânsito e 

causar eventos indesejados.  

Entre os depoimentos analisados, elencamos alguns exemplos dos fatos ocorridos, 

considerando os fatores humanos, veiculares, da via e externos. Dentre os fatores humanos a 

maioria se refere à imprudência, à negligência e à imperícia, como podemos constatar nos 

depoimentos elencados.  

A maioria relata desatenção, outros, porém, ao citarem sobre ações em desacordo com 

a legislação de trânsito, relacionam a sua falta de atenção a outros elementos causadores de 

acidentes (Depoimentos 1 e 2).   
Depoimento 1: Segundo a pessoa envolvida (PE) 2 o condutor do veículo envolvido 
(VE) 1 desobedeceu a sinalização da placa "PARE", atravessou o cruzamento, 
porém veio a acontecer a colisão, o mesmo disse que estava numa velocidade de 
aproximadamente 87 km/h e disse também que freou pois não conseguiu parar. 
(2014).  
 
Depoimento 2: Eu trafegava na Rua Itarumã no cruzamento com a Rua Riachuelo 
não vi o ‘PARE’ e aconteceu o acidente (2014).  
 

Estavam presentes nos depoimentos relatos de ingestão de bebida alcoólica, o que, 

como já abordado, pode levar à ocorrência de acidentes devido às alterações que a bebida 

provoca no organismo, reduzindo a capacidade de reação do usuário (Depoimentos 3 e 4):  

 
Depoimento 3: No local do sinistro PE1 condutor de V1 nos relatou que trafegava 
pela Rua Itarumã sentido Oeste – Leste e ao chegar no cruzamento da Rua PIO XII 
sentido Norte - Sul o condutor do V2 não parou no ‘PARE’ e a motocicleta veio a 
abalroar em V1. O condutor da motocicleta é menor de idade não possui CNH, não 
portava documentos pessoais e a motocicleta foi retirada por terceiros do local do 
sinistro e levado do local, p2 foi procurado no Centro Médico e se recusou dizer 
para onde foi levada a motocicleta. Foi lavrado o auto de infração (AI) nº 
A011904866 – Art. 165 do CTB - código da infração 516-9050-1, foi efetuado o 
teste do bafômetro, BAF-300, medicação realizada 0,32 mg/L, V1 foi liberado por 
estar em dias com o CTB. Na Delegacia de Polícia (DP), autor foi autuado em 
flagrante no Art. 306 do CTB. (2013) 
 
Depoimento 4:  No dia de hoje ao sair do meu local de trabalho bebi ao ir para 
minha casa e avancei o sinal de “PARE” na Avenida Rui Barbosa. Abalroei com o 
veículo. (2014) 
 

Localizamos nos depoimentos trechos que retratam o risco assumido pelo condutor. 

Nos relatos fica claro que mesmo possuindo conhecimento sobre o que era correto, ele 

assumiu o risco e praticou algo que descumpriu o disposto nos dispositivos de regulação do 

tráfego e na legislação de trânsito (Depoimentos 5, 6, 7 e 8). 
 

Depoimento 5: Vinha pela Avenida Deputado Manoel da Costa Lima no sentido 
Leste-Oeste, pela contramão de direção desde à Avenida Veriano de Oliveira Lima, 
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pois estava atrasado para assumir o turno do meu serviço, pois isso tentei ganhar 
tempo. (2013) 
 
Depoimento 6: Segundo a versão do condutor de VE1 o mesmo trafegava na Av. 
Goiás no sentido Oeste-Leste quando ao fazer uma ultrapassagem irregular veio a 
colidir-se na traseira do VE2. (2014) 
 
Depoimento 7: Segundo a versão do condutor de VE2: Eu trafegava na Avenida Rio 
Doce no sentido Leste-Oeste, momento em que avistei a viatura e por eu não portar 
documentos de habilitação, corri, momento em que colidi de frente com VE1. (2015) 

  
Depoimento 8:  Estava eu, erradamente mexendo no celular quando eu avancei um 
pouco o ‘PARE’, então dei ré, para ficar livre a preferencial, só que bati de leve no 
carro atrás, as pessoas do carro se irritaram, fiquei com medo e realmente avancei o 
‘PARE’, foi aí que bateu em minha lateral. O meu erro foi ter assustado e não ter 
dado socorro. (2015) 

 

Esses resultados foram constatados em outros estudos realizados no Brasil. Ao realizar 

entrevistas com vítimas de acidentes com processos na Vara de Execuções de Penas e 

Medidas Alternativas - VEPMA, Cruz (2013, p. 78) aponta como principais causas dos 

acidentes, de acordo com a percepção das vítimas: “o excesso de velocidade; a embriaguez; o 

avanço de sinal vermelho; a ultrapassagem; o pedestre transitando pela pista de rolamento; a 

falta de atenção do pedestre; o avanço de preferencial; a falta de respeito ao idoso; e, a 

manobra irregular”.  

Conforme Queiroz (2003, p. 07), “a redução da quantidade ou da severidade dos 

acidentes de trânsito pode ser alcançada com a aplicação de um conjunto de medidas 

relacionadas aos quatro elementos que compõem o sistema de tráfego, que são homem, via, 

ambiente e veículo”. Os dados presentes nos boletins de ocorrência possuem itens 

relacionados ao fator humano, tornando-se, assim, imprecisas as reais causas dos acidentes. 

Ao ser questionado sobre a sua opinião quanto ao comportamento dos motociclistas, o 

Superintendente de Trânsito do município de Jataí descreveu esse como sendo agressivo e 

desrespeitoso, pois muitas vezes os usuários destes veículos se locomovem com velocidade 

acima do permitido e acabam por infringir as leis de trânsito. 

Esse desrespeito apresentado não somente por motociclistas, mas também por outros 

condutores é visto constantemente nas ruas, o condutor, para “ganhar tempo”, acaba por se 

arriscar e colocar a vida de outros em risco para chegar ao seu destino.  

Outro local onde o desrespeito às leis de trânsito se fez mais presente e foi perceptível 

durante as leituras dos depoimentos são as rotatórias. Estas, de acordo com o CTB, são um 

dispositivo de tráfego que permite uma melhor fluidez dos veículos. No Artigo 29 consta que 

tem a preferência na rotatória aquele veículo que já estiver em circulação, ou seja, se o 

motorista estiver parado ele deve aguardar aquele que estiver circulando passar.  
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Porém, ao analisarmos o quantitativo total dos acidentes com motociclistas em 2015, 

constatamos que 10% destes aconteceram em cruzamento que contava com uma rotatória ou 

rótula como medida de redução e orientação do tráfego. Em 2014, quase 6% (28) ocorreram 

na mesma situação e, em 2013, 8%. 

Esses dados demonstram que as condições físicas das vias municipais de locomoção e 

suas particularidades locais como sinalização e controle de tráfego possibilitam redução ou 

aumento das ocorrências dos acidentes de trânsito, bem como o comportamento dos 

motoristas que usam o sistema.  

As rotatórias facilitam o tráfego, pois são áreas bem definidas, e podem orientar os 

veículos desde que ainda acompanhadas de sinalização de preferência de motoristas e 

sinalização horizontal que auxilia na identificação dos locais de motoristas e pedestres. Só em 

2013, entre os 419 acidentes, 136 aconteceram com a presença da Placa PARE como controle 

de tráfego, correspondendo a 30% do total. Ou seja, nos cruzamentos apenas a Placa 

sinalizando a parada não é suficiente para reduzir os acidentes.  

No ano de 2014, o número é ainda maior. Do total de 487 acidentes, 248 tinham 

apenas a Placa PARE, resultando em 51% das ocorrências. Em 2015, o número correspondeu 

a 48% dos acidentes. Sendo assim, ao compararmos as estratégias de controle de tráfego, a 

rótula apresentou uma menor quantidade de acidentes. 

Porém, as falas que estão presentes nos depoimentos demonstram a falta de atenção e 

de “cortesia” no trânsito, a fim de evitar acidentes e praticar a direção defensiva mesmo diante 

destes dispositivos de controle do tráfego (Depoimento 9):  
 

Depoimento 9: Segundo versão de PE2 trafegava pela Rua Salgado Filho, no 
cruzamento com Rua Tocantins o Fiesta não deu preferência para ele na rotatória. 
(2015) 
 

Alguns depoimentos trazem também outros medos presentes nas ruas, a violências e 

os crimes tão presentes em nosso cotidiano, como demonstrado nos depoimentos 10, 11 e 12: 
 

Depoimento 10: Determinado pelo COPOM deslocamos no endereço acima citado, 
no local segundo condutor do VE1 trafegava na Rua Leopoldo de Bulhões sentido 
Oeste-Leste e no cruz com a Rua Santo Antônio, VE2 não respeitou o ‘PARE’ vindo 
abalroar-se com VE2. Logo após o ocorrido, o condutor e passageiro de VE2 
evadiram tomando rumo ignorado. Obs: Segundo testemunhas eram duas pessoas 
sendo que o garupa estava sem camisa e ambos com rosto tampado por uma 
camiseta sendo que um deles estava armado com uma arma de fogo vista pela 
testemunha. O VE2 era uma moto cor vermelha sem placa. Obs: VE2 trafegava na 
Rua Santo Antônio sentido Sul-Norte, VE1 foi liberado no local por estar de acordo 
com CTB. (2013) 
 
Depoimento 11: Eu estava vindo com o meu filho do colégio, dei seta, entrei no 



119 
 

sentido da minha casa, o motorista do carro acelerou e chocou-se com a moto. Tem 
testemunhas que assistiram tudo, queriam até linchar ele, não deixei, esperei a 
polícia chegar para que resolvesse. (2015) 
 
Depoimento 12: Eu estava trafegando na Rua Avenida Said Abdala no cruzamento 
com a Rua Antônio Cândido, uma moto Honda Titan preta avançou o sinal de 
"PARE", provocando o abalroamento com meu carro VE1, antes de evadir-se 
agrediu e danificou o meu carro com o capacete. (2014) 

 

 Alguns acidentes ocorreram por conta de fatores viários-ambientais, como os descritos 

nos relatos de 13 a 16, em que há, por exemplo, o relato sobre o sol que ofusca a visão dos 

condutores em determinados horários do dia e de acordo com a localização em que o veículo 

está: 
 

Depoimento 13: Eu trafegava pela Rua Marechal Rondon e ao chegar no cruzamento 
com a Rua Deputado Honorato de Carvalho no sentido Sul-Norte, o sol ofuscou 
minha visão e não vi a PE2 que trafegava em VE2 pela Rua Deputado Honorato de 
Carvalho sentido Leste-Oeste. (2013) 

 
Em vários pontos da cidade, em alguns horários específicos durante o nascer e o pôr 

do sol, quando o condutor se desloca e fica em frente ao sol, a claridade ofusca a sua visão, o 

que dificulta a identificação de pessoas e até de outros veículos, podendo causar o acidente.  

Outro ponto presente nos depoimentos são animais na pista. O Centro de Controle de 

Zoonoses de Jataí, que é um departamento da SMS, recolhia animais domésticos errantes, 

com vistas a evitar a proliferação de doenças transmitidas por eles aos seres humanos, porém, 

em 2011, houve uma alteração neste procedimento e o recolhimento só ocorre em casos de 

animais doentes.  

Com isso, ao longo dos anos, observamos o aumento no número de animais, 

principalmente cães, nas vias. Além do risco de transmissão de doenças, alguns animais 

correm atrás dos veículos latindo para os condutores, o que, para usuários de motocicletas, 

pode causar quedas e envolvimento em acidentes, como o relatado no depoimento 14.  

 
Depoimento 14: Segundo a PE1 trafegava com sua moto pela Rua Deputado Manuel 
da Costa Lima, sentido Centro - Vila Paraíso e ao chegar em frente ao n. 2.756 – 
Jardim Rio Claro, havia dois cachorros na via, onde PE1 desviou de um animal e 
atropelou o outro, vindo PE1 a cair no chão, tendo lesões no braço e perna direita e 
no dedo polegar esquerdo e a moto com danos materiais . Os cachorros são de 
responsabilidade de um Advogado, segundo a secretária do mesmo. A residência dos 
animais é na Rua Voluntários da Pátria. (2013) 
 

A falta de sinalização nas vias ou a sinalização precária, sem a devida manutenção, 

também foi fator responsável por alguns acidentes no período de estudo, assim como relatado 

nos depoimentos 15 e 16.  
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Depoimento 15: Trafega pela Rua 55 no cruzamento com a Rua L1 como não existe 
sinalização não parou, ocorrendo o sinistro. (2013) 
 
Depoimento 16: Eu conduzia a minha moto pela Rua Zeca Vilela no cruzamento 
com a Rua Benjamin Constant, perdi o controle em uma ondulação no asfalto, 
derrapando, assim bati em um veículo que estava estacionado. (2015) 

 

A sinalização é uma questão que gera controvérsias na cidade, como não há um 

técnico na área de tráfego na Prefeitura ou um Engenheiro de Transportes, a inserção de 

sinalização e a alteração de sentido nas vias se dá principalmente a partir de solicitações feitas 

pela população à SMT. 

Como não há um estudo prévio que identifique o impacto no tráfego que um novo 

empreendimento ou a abertura de novos loteamentos trará para cidade, as alterações nas vias 

são realizadas conforme os problemas vão surgindo e as pessoas vão solicitando as 

adequações.  

Em 2018, a via que delimita um dos lados de um condomínio da cidade teve seu 

sentido alterado, tornando-se uma via de sentido simples, porém, com cerca de duas semanas 

ela retornou para uma via de sentido duplo devido às reclamações dos usuários que por ali 

passaram para “fugir” do tráfego da BR 158. Com isso, o dinheiro público foi gasto, pois 

houve alteração na pintura da via e na colocação de placas e, logo após, a retirada de placas 

indicativas. Esse é um exemplo de situações que ocorrem constantemente na cidade.  

Alguns depoimentos revelam também o resultado mais sombrio do acidente, o óbito, 

como descrito no depoimento 17:  

 
Depoimento 17: No local do sinistro conforme vestígios achados no lugar por onde 
circulava o veículo pela via, o seu condutor circulava pela Avenida Perimetral eixo 
Oeste - Leste, vindo a perder o controle da direção do veículo, sendo seu corpo 
projetado lateral norte para a direita, batendo com a cabeça primeiramente num 
poste de iluminação, posteriormente contra outro poste de sinalização vertical 
estendido no calçamento do JK o VE1 seguiu esfregando na guia da calçada 
repousando alguns metros. Adianta a equipe de socorristas do corpo de bombeiros 
encaminhou a vítima a emergência do Centro Municipal de Saúde, mas ao dar 
entrada naquela unidade de saúde já estava em estado de óbito. A polícia técnica 
cientifica realizou os estudos no local fatídico assim determinando as causas e 
circunstâncias de como ocorreu o acidente emitindo posteriormente o laudo. VE1 
por estar regular com a CTB liberada no local para familiares que acompanharam os 
trabalhos periciais. (2013) 

 
Em relação aos óbitos, de acordo com dados obtidos no Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde – DATASUS, Jataí apresentou 35 óbitos em 2013, 36 óbitos em 

2014 e 39 óbitos em 2015 para a categoria V01 – V99 do CID-10, que se refere à categoria 

dos acidentes de trânsito.  O total de óbitos representa 9,43% da quantidade de acidentes com 

vítimas para o ano de 2013, 8,26% para o ano de 2014, 16,32% para o ano de 2015. Esse fato 
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deve ser levado em consideração no momento da estruturação de ações voltadas para a 

diminuição dos acidentes e não somente a verificação da quantidade de acidentes registrados. 

Para o acidente de trânsito ser considerado causa básica do óbito, este tem que ocorrer 

em até 30 dias depois do evento, com isso, pessoas que se acidentaram em um período maior 

que este, mesmo que estejam internadas ou que venham a adquirir outros agravos em 

decorrência do acidente, ocasionando o óbito, esses números não entram nas estatísticas.  

Os óbitos trazem consequências em diversos níveis, dependendo da posição de quem 

está analisando ou vivenciando este resultado. Para uma família que perde seu ente significa 

dor, saudade, ausência. Caso a morte tenha ocorrido com o membro provedor desta família, 

esta pode vir a passar necessidade e o básico, como alimentação e higiene, vir a faltar. Para o 

município há grandes gastos para os cofres públicos, valor este que poderia ser revertido para 

outras áreas e até mesmo para a segurança viária. 

Nos boletins de ocorrência esse número, para 2013 e 2014, é de cinco mortos, e, para 

2015, de 04 mortos. Essa diferença pode ser explicada, pois, a quantidade de mortos descrita 

nos BOATs e posteriormente nos relatórios se refere a óbitos constatados no local, enquanto 

os dados do DATASUS são obtidos através de prontuários, notificações e declarações de 

óbitos provenientes das unidades de saúde em que essas vítimas foram atendidas. Queiroz 

(2003) explica em seu estudo que a maioria das vítimas de acidentes não falece no local, mas 

na unidade de saúde. 

Silva (2007) descreve as causas presumíveis para os óbitos que ocorreram no período 

do seu estudo. 27% das ocorrências em 2002, 31% em 2003 e 11% em 2004 aconteceram por 

conta do excesso de velocidade e para o ano de 2004 a maior causa presumível foi 

desobediência no sinal PARE. Esses dados reforçam a falta de cortesia no trânsito e de 

respeito com os outros usuários da via.  

Chagas (2011, p. 27) menciona que “os órgãos brasileiros de trânsito produzem 

informações com baixo grau de utilização e confiabilidade, e com isto inviabilizam o 

estabelecimento de políticas efetivas de segurança no trânsito”. Cada documento de um 

determinado órgão que é utilizado para registro do acidente de trânsito possui uma finalidade 

específica e a falta de padronização desses instrumentos de coleta de informações dificulta a 

identificação dos elementos causadores destes acidentes.  

Essa e outras diferenças encontradas em estudos que trabalham com a temática 

justificam a necessidade de um boletim unificado, pois isso evitaria, além de subnotificações, 

a presença de dados duplicados nos diferentes documentos. A unificação propiciaria dados 

mais confiáveis e poderia, assim, servir de subsídio para ações mais eficazes com vistas à 



122 
 

redução do número de acidentes.  

Além dos depoimentos e das informações descritas nos BOATS, ao final deste 

documento há um espaço destinado para o agente policial fazer uma espécie de diagrama do 

local do acidente, com vistas a fornecer mais detalhes para quem for utilizar esse instrumento 

posteriormente. Esses diagramas, porém, não podem ser utilizados isoladamente, pois se 

encontram cheios de subjetividade (Figura 3). 

Figura 3 - Jataí (GO): exemplo de diagrama do acidente presente no boletim de ocorrência, 
2015. 

 
Fonte: Boletim de ocorrência da Polícia Militar, 2015.  

 

4.2.1. Custos com os acidentes envolvendo motociclistas em Jataí 

 

Os custos dos acidentes abrangem muitos aspectos, um deles é apontado pelo 

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2016) que mostra um estudo diferente, 

pois relaciona os gastos de cada Estado com as respectivas populações para obter o custo per 

capita dos acidentes de trânsito, ou seja, cada brasileiro gastou R$ 255,69 ao longo do ano. 

Em Goiás, o custo apontado foi de R$ 381,42. Esse custo significa o quanto cada cidadão 

desembolsou durante todo o ano, uma vez que os gastos com os acidentes de trânsito 

(hospitais, médicos, infraestrutura, medicamentos, pronto-atendimento, entre outros) são 

pagos por meio de impostos. Consequentemente, esse recurso deixou de ser investido em 
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melhorias na saúde, na educação, no saneamento básico, que poderiam ter sido feitas pelos 

Governos, mas isso não ocorreu por causa dos acidentes de trânsito que poderiam ser 

evitados. 

Por conseguinte, para caracterizar os custos envolvidos em um acidente de trânsito, o 

IPEA e a Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP realizam pesquisas sobre os 

custos econômicos e também sociais dos acidentes de trânsito nos aglomerados urbanos do 

país. Estes estudos permitem agregar os custos tanto diretos quanto indiretos gerados pelos 

acidentes de trânsito. Na pesquisa do IPEA (2003), os custos apontados foram:  

• Custo da Perda de Produção: perdas econômicas sofridas pelas pessoas, pela 

interrupção temporária ou permanente de suas atividades produtivas.  

• Custo dos Danos aos Veículos: recuperação ou reposição dos veículos danificados.  

• Custo Médico-hospitalar: valor despendido no atendimento e tratamento das vítimas 

de acidentes de trânsito.  

• Custo de Processos Judiciais: gastos originados nos processos judiciais implicados.  

• Custo de Congestionamento: valor monetário do tempo perdido pelos ocupantes de 

veículos retidos nos acidentes de trânsito.  

• Custo Previdenciário: Pensões e benefícios derivados dos acidentes pagos pela 

Previdência Social.  

• Custo do Resgate de Vítimas: transporte das vítimas ao centro médico.  

• Custo de Remoção de Veículos Custo dos Danos ao Mobiliário Urbano e à 

Propriedade de Terceiros danificados ou destruídos em função de acidentes de trânsito.  

• Outros Custos: Custo de outro Meio de Transporte. Custos dos Danos à Sinalização 

de Trânsito. Custo do Atendimento Policial e dos Agentes de Trânsito; Impacto 

Familiar.  

Esses custos representam todos os possíveis aspectos a serem considerados, 

independente da gravidade do acidente, pois cada situação demandará, senão todos, mas um 

número significativo deles. No caso dos acidentes com motociclistas, o fator gravidade pode 

ser bem mais elevado do que com carros. Dessa forma, considerando os custos citados, a 

pesquisa mostrou o valor encontrado na segunda coluna da Tabela 3: 
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Tabela 3-Brasil: custo de acidentes de trânsito, por tipo de acidente no período de 2013 a 
2015. 

Categoria de 
Acidentes 

Custo Unitário de 
cada Acidente 

Índice de Correção(IPCA 
Acumulado) 

Custo médio unitário de acidentes 
atualizado por ano 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Com vítimas R$ 161.938,44 0,92 0,78 0,96 171.510,33 172.314,83 179.222,94 

Sem vítimas R$ 3.262,00 0,92 0,78 0,96 3.454,81 3.471,02 3.610,17 
Fonte: IPEA, 2003, com adaptações. 

 
Com os dados dos custos de acidentes para o ano de 2003, foi realizada uma 

atualização dos preços desse ano para 2013-2015, ano dos dados de acidentes em Jataí. Para 

atualizar os valores foi usado o IPCA, obtido a partir de informações no site do Banco Central 

do Brasil. Esse índice é calculado desde 1980, e atualmente é considerado como índice oficial 

de inflação do Brasil. Como método de simplificação do cálculo do índice de correção do 

período de 2003 a 2013-2015, adotamos um valor médio para cada ano, sendo este a média 

acumulada do índice acumulado para cada ano. Em seguida, através do estudo do IPEA 

(2003), determinamos os custos dos acidentes de trânsito de acordo com a severidade: 

acidentes com vítimas ou sem vítimas para o ano de 2003.  

Após os cálculos considerando o IPCA, determinamos o custo médio atualizado do 

acidente de trânsito por categoria com vítima e sem vítima. Em seguida, a partir da quantidade 

de acidentes por ano, calculamos o custo médio global dos acidentes de trânsito para a cidade 

de Jataí.  

Através do valor médio de um acidente de trânsito para os anos 2013 a 2015 e do 

número de acidentes para esses mesmos anos, obtivemos os valores globais desses acidentes, 

que são os valores reais de quanto custaram os acidentes para o município. O total é composto 

pela somatória dos valores correspondentes a todos os anos corrigidos com o valor do IPCA. 

Foi efetuada ainda uma soma entre os valores com vítima e sem vítima para que se tivesse 

uma real dimensão de custos unitários e globais, considerando-se uma frequência relativa e 

acumulada do valor unitário. 

É importante citar que os bancos de dados oficiais não possuem informações 

completas devido à subnotificação de registros, sendo assim, nas situações em que os dados 

não estão completos adotamos o sistema de média no caso numérico e, nos casos qualitativos, 

conceitos de pesquisas oficiais que subsidiam e fundamentam as informações, pois são 

pesquisas nacionais e com confiabilidade exigida na pesquisa científica. 
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A Tabela 4 apresenta os números de acidentes ocorridos em cada ano na cidade Jataí, 

baseados na variação do índice de correção acumulado em cada ano no período de 2013 a 

2015. Os valores relativos à Tabela 4 foram obtidos recortando o total de 2.302 acidentes de 

trânsito, considerando-se aqueles ocorridos apenas em vias urbanas e envolvendo 

motociclistas, que é o foco deste trabalho. 

 

Tabela 4 - Jataí (GO): quantidade de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, 2013 - 
2015. 

Categoria do acidente 
Número de Acidentes por Ano 

2013 2014 2015 

Com vítimas 300 364 198 

Sem vítimas 119 122 15 

Total 419 486 213 
                             Fonte: BOAT da PM (2017) 
                             Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

Ao observarmos os números da Tabela 4,percebemos que o número de acidentes com 

motociclistas é bastante elevado, apesar de não representar a maioria dos acidentes. Quando 

comparados os três anos, de 2.215 acidentes, 50,1% envolveram motociclistas. Porém, as 

ocorrências com motocicletas sempre configuram maiores ferimentos, consequentemente, 

maiores custos, principalmente ligados ao fator humano, como internação, cuidados médicos, 

saúde e demais aspectos a serem considerados. 

A Tabela 5 contém os valores atualizados do custo dos acidentes de trânsito no Brasil 

para o ano de 2003, trazendo para o ano 2013 a 2015 em Jataí. 

 

Tabela 5 - Jataí (GO): custo dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, 2013 a 2015. 

Categoria do 
acidente 

Total do Custo Unitário Médio de Acidentes 
Total 

2013 2014 2015 

Com vítimas R$ 5.145.309,90 R$ 6.272.259,81 R$ 3.548.614,21 R$ 14.966.183,92 

Sem vítimas R$ 411.122,39 R$ 423.464,44 R$ 54.152,55 R$ 888.739,38 

Total R$ 5.556.432,29 R$ 6.695.724,25 R$ 3.602.766,76 R$ 15.854.923,30 
Fonte:BOAT da PM (2016) e IPEA (2003). 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2018). 
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Diante dos valores expostos na Tabela 5, podemos observar o montante total da 

estimativa de gastos em Jataí com acidentes de trânsito para o período analisado. De acordo 

com os cálculos, R$ 15.854.923,30 foram gastos ou não foram produzidos devido ao 

envolvimento com pessoas em acidentes de trânsito, valor este que provavelmente foi 

direcionado para perdas materiais, custos médico-hospitalares, perda de produção para a 

sociedade, aposentadorias precoces, custos policiais e judiciários. Parte desse valor, se 

disponível, poderia ter sido investido em educação, melhorias no atendimento à saúde da 

população, investimentos na infraestrutura viária, fiscalização e engenharia de tráfego, entre 

outros. 
 

4.2.2 Espacialização dos acidentes de trânsito com envolvimento de motociclistas. 

 

Como forma de realizar a análise espacial desses acidentes, foram elaborados dois 

tipos de mapas, um com os acidentes envolvendo motociclistas em cruzamentos e outro para 

acidentes que ocorreram ao longo da via, sendo que os acidentes descritos em um mapa não 

estão presentes em outro do mesmo ano, como forma de evitar duplicidade das informações.  

 Os acidentes ocorridos na BR 158 estão presentes apenas no mapa que apresenta os 

acidentes ocorridos ao longo da via, pois, no banco disponibilizado pela PRF, não consta o 

local exato do acidente, somente a altura do quilômetro mais próximo, o que inviabilizou a 

estruturação do mapa de acidentes ocorridos em cruzamentos. 

Para confecção dos mapas e das análises dos depoimentos, foi criado um campo no 

banco de dados para melhor identificação dos acidentes que envolveram motociclistas, neste 

constava se havia moto ou não, assim aplicamos esse filtro para delimitar nossos dados. A 

criação deste campo se fez necessária, pois, no campo 19, há a identificação dos veículos 

envolvidos e a quantidade, porém, em alguns depoimentos era relatado que havia motociclista 

envolvido, o que não estava descrito no campo, desta feita, com vistas a minimizar a 

ocultação de ocorrências com motociclistas, utilizamos esse filtro.  

No Mapa 7, temos a espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas que 

ocorreram em cruzamentos no ano de 2013. Neste ano, houve, de acordo com os boletins 

disponibilizados pela PM, 419, acidentes envolvendo motociclistas. Na maioria dos 

cruzamentos aconteceram de 1 a 2 acidentes por local e em 15 cruzamentos ocorreram de 03 a 

05 acidentes, como pode ser verificado no Quadro 7.  
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Quadro 7 - Jataí (GO) - cruzamentos com a maior quantidade de acidentes envolvendo 
motociclistas, 2013. 

nº Via Principal  Interseção  nº  
acidentes  

1 Rua Riachuelo  Rua Prof. Samuel Graham 5 
2 Avenida Veriano de Oliveira Lima  Rua Benjamin Constant 5 
3 Rua Salgado Filho  Rua Marechal Rondon 4 
4 Rua Salgado Filho  Rua Prof. Samuel Graham 3 
5 Rua Salgado Filho  Rua José de Carvalho  3 
6 Rua Valeriano do Prado  Rua Jerônimo Silva  3 
7 Avenida Dr. Dorival de Carvalho Rua Zeca Lopes  3 
8 Rua José Pereira Rezende  Rua Rui Barbosa  3 
9 Avenida Goiás  Avenida Rio Claro  3 
10 Avenida Veriano de Oliveira Lima  Avenida Dr. Dorival de Carvalho 3 
11 Avenida Goiás  Rua 100 3 
12 Avenida Veriano de Oliveira Lima  Rua Leopoldo de Bulhões  3 
13 Rua Pio XII  Rua Capitão Serafim de Barros  3 
14 Rua Deputado Honorato de Carvalho Rua Marechal Rondon 3 
15 Rua Itarumã Rua Santos Dumont  3 

TOTAL 50 
Fonte: Boletim de Acidente de Trânsito da PM (2017). 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017). 
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Mapa  7- Jataí (GO) - cruzamentos com a maior quantidade de acidentes envolvendo 
motociclistas, 2013. 

 
Fonte: BOAT da PM(2017) e Prefeitura Municipal de Jataí (2015) 
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 Como é possível observar, em dois cruzamentos tivemos a ocorrência de 05 acidentes. 

Esses dois pontos são locais em que passam diariamente muitos veículos e pessoas. O 

cruzamento nº 01 (Mapa 7) possui uma rotatória e é uma das quatro esquinas do  Instituto 

Presbiteriano Samuel Graham. Esses cinco acidentes ocorreram no período vespertino, das 

13h30 às 19h20. Várias pessoas passam por esse cruzamento para levarem os filhos à escola 

ou a locais próximos que também atendem muitas pessoas, como a Universidade Federal de 

Goiás, que se localiza ao sul, ou para acesso à Avenida Joaquim Cândido ao norte, via que 

possui muitos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.  A Rua Samuel Graham 

é uma via que permite acesso a bairros da área oeste da cidade, o que faz com que muitas 

pessoas transitem diariamente por ela. A Fotografia 13 apresenta o cruzamento nº 01. 

 
Fotografia  13- - Jataí (GO): vista panorâmica do cruzamento entre as ruas Riachuelo e Prof. 

Samuel Graham, 2018 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018) 

 

 O cruzamento nº 02 (Mapa 7) é um local que possui uma panificadora, uma clínica 

odontológica, um estacionamento da panificadora e um estabelecimento de prestação de 

serviço. Os 05 acidentes ocorridos neste cruzamento ocorreram das 12h às 00h. O cruzamento 

possui sinalização semafórica luminosa em seus quatro acessos e sinalização terrestre de 

PARE.  

Esses cruzamentos, segundo Rezende (2010), podem ser chamados de polos geradores 

de tráfego, pois são empreendimentos que atraem grande quantitativo de pessoas, 

aumentando, consequentemente, o fluxo de veículos, sejam eles de qualquer tipo. Esse 

aumento, por sua vez, pode ocasionar acidentes.  Na Fotografia 14 temos a vista panorâmica 

do cruzamento entre a Avenida Veriano de Oliveira Lima e a Rua Benjamin Constant.  
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Fotografia  14 - Jataí (GO): vista panorâmica do cruzamento entre a Avenida Veriano de 

Oliveira Lima e Rua Benjamin Constant, 2018 

 
        Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018) 

 

Estudos em locais considerados polos geradores de tráfego poderiam auxiliar em ações 

de planejamento urbano para correções no espaço urbano. Associado a isso, Chagas (2011) 

propõe o estudo dos fatores contribuintes de acidentes de trânsito urbanos. Esses fatores, 

geralmente relacionados a três grupos principais - fator humano, fator veicular e fator viário-

ambiental, poderiam identificar as reais causas dos acidentes e, com isso, facilitar a 

estruturação de medidas pontuais nas cidades. 

 A maior concentração de acidentes ocorreu em cinco bairros, Setor Aeroporto, Antena, 

Central, Santa Maria I, Santa Maria II e Samuel Graham, que são bairros mais antigos da 

cidade. Ao analisarmos os acidentes ocorridos em 2013, temos alguns bairros em que não 

foram descritos nenhum, como o setor Industrial, Fabriny, Cohacol5, Setor Sul ao Sul e Sítios 

do Recreio Alvorada ao Norte, Setor Colina e Jacutinga a Leste. Esses bairros possuem,  

como característica similar, a presença de residências, havendo apenas comércios locais, 

destinados a atender algumas necessidades da sua comunidade.  

Assim, a maioria das pessoas não permanece nos bairros durante o dia, pois não 

trabalham e nem estudam ali, utilizam as suas residências em grande parte no período noturno 

e aos finais de semana, são locais com características de bairros-dormitórios.  Esse padrão de 

bairros que não apresentaram acidentes ou que apresentaram poucos acidentes se repete nos 

anos de 2014 e 2015.  

 Em 2014, ocorreram 486 acidentes envolvendo motociclistas, também na grande 

maioria dos cruzamentos houve de 1 a 2 acidentes e em 11 cruzamentos tivemos de 3 a 4 

acidentes, conforme descrito no Quadro 8 e demonstrado no Mapa 8. 
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Quadro 8- Jataí (GO) - cruzamentos com a maior quantidade de acidentes envolvendo 
motociclistas, 2014. 

nº Via Principal  Interseção  nº  
acidentes  

1 Rua Jerônimo Silva  Rua José Pereira Rezende  4 
2 Avenida Said Abdala  Rua Inácio José de Melo 4 
3 Alameda Ministro Nei Braga  Alameda Agrônomo Industrial 3 
4 Avenida Veriano de Oliveira Lima  Rua Riachuelo  3 
5 Rua Léo Lince  Rua Tiradentes  3 
6 Rua Rui Barbosa  Rua Castro Alves  3 
7 Rua Rui Barbosa Rua Capitão Serafim de Barros  3 
8 Rua Miranda de Carvalho Avenida Deputado Costa Lima  3 
9 Rua José Manoel Vilela  Rua Capitão Francisco Joaquim Vilela  3 

10 Rua Rui Barbosa  Avenida Perimetral  3 
11 Avenida Brasil  Avenida Perimetral  3 

TOTAL  35 
Fonte: Boletim de Acidente de Trânsito da PM (2017). 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017). 
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Mapa  8-Jataí (GO) - espacialização dos cruzamentos com a maior quantidade de acidentes 
envolvendo motociclistas, 2014. 

 
      Fonte: BOAT da PM(2017) e Prefeitura Municipal de Jataí (2015) 
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No cruzamento nº 01 (Mapa 8), há semáforo luminoso, faixa de pedestre e placa de 

pare. A Rua Jerônimo Silva é a via de acesso das pessoas que chegam à cidade de Jataí, vindas 

pela BR 060, sentido Rio Verde-Jataí, após entrarem na cidade pela Alameda das Primaveras.  

Essa via começa em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Lago JK. Esses acidentes 

ocorreram no período noturno a partir das 22h. Os detalhes desse cruzamento podem ser 

verificados na Fotografia 15. 

 
Fotografia  15 - Jataí (GO): vista panorâmica do cruzamento entre as ruas Jerônimo Silva e 

José Pereira Rezende, 2018 
 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

No cruzamento nº 02 (Mapa 8), há uma rótula e uma placa de PAREe sinalização 

terrestre de PARE e recebe um entroncamento de outra via, a Avenida Central, que dá acesso 

ao Lago Diacuí, um dos pontos turísticos da cidade (Fotografia 16). A distância aproximada 

entre a rótula deste cruzamento e o ponto turístico é de cerca de 360 metros, o que pode 

justificar um maior fluxo de veículos nesta via. Esses acidentes ocorreram no período 

matutino das 7h às 12h15min.  

 

Fotografia  16 - Jataí (GO): vista panorâmica do cruzamento entre a Avenida Said Abdala e 
Rua Inácio José de Melo, 2018 

 
Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018). 

 

Em parte, a análise dos acidentes é dificultada, pois não temos acesso aos registros do 

que foi realizado nas ruas da cidade. Não há registros, na Superintendência de Trânsito, na 

Secretaria de Obras e Urbanismo e na Secretaria de Planejamento, o que limita a comparação 
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entre o que existia na via no momento do acidente e a situação atual da mesma. Quanto a essa 

dificuldade, o Superintendente de Trânsito nos relatou que não existem arquivos com essas 

informações e que as alterações que foram realizadas foram feitas por conta de reclamações 

da população e não mediante estudos de pessoas na área de tráfego.  

Quanto à concentração desses acidentes, eles seguem o padrão de 2013, visto que, em 

sua maioria, concentram-se nos bairros centrais. Porém, há um ligeiro aumento em alguns 

bairros mais periféricos, como o bairro Cidade Jardim. Esse bairro é fruto do programa do 

Governo Federal, “Minha Casa, Minha Vida” de habitação popular, que permite o 

financiamento com baixas taxas de juros para a população de renda familiar bruta de até R$ 

1.600,00. No final de 2013, foram entregues mil casas aos moradores da cidade.   

Em 2015, ocorreram 213 acidentes envolvendo motociclistas, destes, elencamos no 

Quadro 9 os cruzamentos com maior quantidade de eventos, ou seja, de 7 a 3 por ponto, sendo 

que nos demais ocorreram de 1 a 2 acidentes. No Mapa 9 temos a espacialização destes 

acidentes e no Mapa 10 apresentamos os seis principais cruzamentos que tiveram a maior 

quantidade de acidentes. 

 
Quadro 9- Jataí (GO) - cruzamentos com a maior quantidade de acidentes envolvendo 

motociclistas, 2015. 

nº Via Principal  Interseção 1 nº  
acidentes  

1 Rua Inácio José de Melo  Rua Léo Lince  7 
2 Rua Benjamin Constant  Rua do Bosque  3 
3 Rua Anhanguera Rua Castro Alves  3 
4 Avenida Deputado Manoel da Costa Lima Avenida Dom Emanuel  3 
5 Avenida Veriano de Oliveira Lima Rua Riachuelo  3 
6 Rua Salgado Filho  Rua Léo Lince  3 

TOTAL 22 
Fonte: Boletim de Acidente de Trânsito da PM (2017). 
Organização: SILVA, Juliana Freitas (2017). 
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 Mapa  9 - Jataí (GO) - espacialização dos cruzamentos com a maior quantidade de 
acidentes envolvendo motociclistas, 2015. 

 
Fonte: BOAT da PM(2017) e Prefeitura Municipal de Jataí (2015) 
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Mapa  10- Jataí (GO): principais cruzamentos com ocorrência de acidentes envolvendo 
motociclistas, 2015. 

 
Fonte: Dados do BOAT da PM(2017) e da Prefeitura Municipal de Jataí (2015). 
Fotografias: SILVA, Juliana Freitas (2018). 
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A maioria dos acidentes em cruzamentos ocorreu em 06 pontos, sendo o ponto de 

interseção da Rua Inácio José de Melo com a Rua Léo Lince a de maior ocorrência. Neste 

ponto há uma rótula e placas de PARE, além da sinalização terrestre. Atualmente, em 2018, 

em uma esquina há um prédio com salas de escritório, em outra ponta uma academia e nas 

outras pontas residências. A academia está instalada nesse local há alguns anos, mas, antes 

disso, era um supermercado, o que mantém a característica de estabelecimento comercial 

neste ponto. A Rua Léo Lince é a via da entrada principal da Universidade Federal de Goiás, 

Campus Riachuelo, que se localiza acerca de 240 metros deste ponto (Fotografia 17). 

 

Fotografia  17- Jataí (GO): vista panorâmica do cruzamento entre as ruas Inácio José de Melo 
e Léo Lince, 2018 

 
      Fonte: SILVA, Juliana Freitas (2018) 

 

Essas duas vias recebem manutenção constantemente, não apresentando defeitos 

aparentes que possam causar acidentes. Nos depoimentos referentes a estes acidentes, 

percebemos que a falta de atenção e o desrespeito à sinalização de trânsito possivelmente 

foram fatores que contribuíram para a ocorrência destes eventos, sendo que em dois deles um 

dos veículos envolvidos se encontrava parado. Em um desses acidentes houve um 

capotamento e um acidente grave, sendo o envolvido encaminhado à UTI.  

Assim, verificamos que somente a análise do mapa com a espacialização do acidente 

ou somente o depoimento da vítima não possibilita identificar um elemento que possa 

desencadear a ocorrência do evento. Para que este aconteça, porém, deve haverá união de dois 

ou mais fatores, geralmente associadosà pressa e à falta de atenção, o que vem validar uma de 

nossas hipóteses iniciais, ou seja, que o desrespeito às leis de trânsito éum dos maiores 

responsáveis pelo aumento no número dos acidentes.  

Analisar pontualmente os acidentes, entretanto, fornece uma maior clareza, pois os 

dados presentes nos boletins de ocorrência não contemplam todas as nuances dos eventos. É 

importante a realização de pesquisas e análises detalhadas dos acidentes periodicamente, com 

vistas a trazer mais segurança a todos os envolvidos nesse processo, que é o trânsito urbano, 

ou seja, pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de carros de passeio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Muitas foram as dificuldades encontradas para finalização deste trabalho. A falta de 

tempo para dedicação ao projeto, as negativas por parte dos possíveis entrevistados para 

complementação da pesquisa, o tamanho do banco de dados gerado a partir dos dados 

primários coletados, mas, enfim, conseguimos concluí-lo. 

As dificuldades também estão na falta de disponibilização de dados e de informação 

presente nos boletins de ocorrência, que possuem campos em branco, o que limita a análise do 

pesquisador e, por vezes, causam ocultação de informações pertinentes à pesquisa.  

Cada documento que é utilizado para registro do acidente de trânsito possui uma 

finalidade específica e a falta de padronização desses instrumentos de coleta de informações 

dificulta a identificação dos elementos causadores desses acidentes. Assim, urge a 

estruturação de um boletim único para registro desses acidentes, com vistas a evitar 

duplicidade dos dados. 

Com um banco mais completo e de fácil acesso, mais pesquisas poderiam ser 

desenvolvidas, trazendo maior conhecimento e informação sobre esses agravos, favorecendo a 

promoção do senso crítico e permitindo ao pesquisador observar o mundo ao seu redor de 

forma mais imparcial e aventar possíveis soluções para a problemática. 

A má condição de acondicionamento dos boletins à primeira vista causou estranheza, 

mas, após reflexão, percebemos que essa é uma situação que deve ocorrer em outras cidades 

brasileiras e que foi constatada através da leitura de outros trabalhos com esta temática. A 

falta de um servidor para realizar o arquivado e para analisar os dados faz com que estes se 

percam e não recebam o devido tratamento quanto ao elenco das causas de cada acidente. 

Assim como na saúde há a preocupação com a prevenção, as análises dos acidentes já 

ocorridos podem fornecer subsídios para os gestores, para que sejam evitados novos 

acidentes.  

A capacitação de um servidor para a coleta das informações e a verificação do local 

em que o acidente aconteceu poderia sanar alguns desses problemas, como o preenchimento 

incorreto e os campos em branco.  

Na busca por descrever os acidentes tendo como base os boletins de ocorrência, 

verificamos que, mesmo diante da mudança de metodologia quanto ao deslocamento da PM 

ao atendimento das ocorrências, após a análise dos dados, Jataí possui características 

semelhantes a outras cidades brasileiras, ou seja, o número de acidentes apresenta um 

crescimento ao longo dos anos, assim como o aumento no número de óbitos.  
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Analisando o perfil dos condutores envolvidos, cerca de 70% dos acidentes no período 

de análise ocorreram com pessoas do gênero masculino. Esse quantitativo, para lares que em 

sua maioria ainda são mantidos pelos patriarcas, pode trazer consequências sérias para o 

núcleo familiar.  

As variáveis escolhidas para analisar a ocorrência dos acidentes, como dia da semana, 

natureza do acidente, quantidade de acidentes com vítimas, veículos envolvidos, condições da 

via e condições de tempo, não se mostraram aspectos importantes para a ocorrência de 

acidentes, porém, quando analisamos os depoimentos dos envolvidos este item forneceu 

indícios dos fatores que levaram à ocorrência dos acidentes no período analisado.  

Observando a quantidade de óbitos e seu crescimento ao longo dos anos, percebemos 

o quão distante estamos de atingir um dos objetivos dispostos na Década Mundial de Ações 

de Segurança no Trânsito, de 2011 a 2020, que é a redução no número de mortes no trânsito 

em 50%. Muito se avançou após a elaboração deste pacto em campanhas, porém ainda temos 

que avançar mais. 

Ao estruturar o banco de dados com as informações presentes nos boletins de 

ocorrência foi possível espacializar os cruzamentos em que os acidentes aconteceram, 

contudo,em acidentes que se encontravam fora desses pontos, estes foram lançados nas vias 

de ocorrência, pois não havia o ponto preciso de ocorrência do evento.  

Mesmo não possuindo a localização exata, constatamos que algumas vias, como a 

Avenida Goiás, a Avenida Veriano de Oliveira Lima, a Rua Marechal Rondon, a Avenida 

Castelo Branco e a BR 158, são marcadas por um maior número de acidentes. Estas são ruas 

importantes que ligam pontos distantes das cidades e que possuem ao longo de sua extensão 

estabelecimentos que atraem a população, fazendo com que o fluxo seja maior do que em 

outras vias.  

Esses pontos que atraem a população, os polos geradores de tráfego, são locais que 

devem ser considerados no momento da análise, pois são caracterizados por terem uma 

grande quantidade de pessoas e veículos para um espaço não condizente com a dimensão da 

quantidade de elementos presentes, o que traz como consequência impactos no sistema viário. 

A concentração dos acidentes se deu justamente na parte da cidade em que esses polos 

se fazem presentes. Quando avaliamos os gráficos de cruzamentos, percebemos que na 

medida em que nos afastamos desses pontos a quantidade de acidentes envolvendo 

motociclistas é bem menor, chegando a ser nula em determinadas regiões da cidade.  

Conferimos também que a inserção de novos elementos no espaço, como o surgimento 

de novos bairros, faz com que acidentes ocorram em pontos até então não identificados nos 
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registros.  

Jataí, que é uma cidade do agronegócio, está se expandindo e isso atrai mais pessoas 

para o município. Grandes lojas varejistas já estão considerando Jataí como uma cidade 

propícia para a instalação de suas unidades. A Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí, também está em processo de expansão e, com a assinatura do projeto de Lei em 2018 

para emancipação da instituição, tende a abrir novos cursos e aumentar a oferta daqueles já 

existentes, ampliando assim a população residente e flutuante da cidade.  

É necessário um planejamento que contemple essas mudanças, estudos sobre o tráfego 

de automóveis e ciclomotores e o fluxo de pedestres e veículos precisam ser realizados, é 

preciso primar pela segurança e trazer a população para essas ações, pois com o envolvimento 

das pessoas isso pode tornar os usuários mais conscientes, levando à diminuição dos 

acidentes.  

Pretendendo identificar as possíveis causas dos acidentes, optamos por analisar os 

depoimentos dos envolvidos, vítimas, policiais e testemunhas, e detectamos que a maioria dos 

acidentes ocorreu por conta da falta de atenção dos condutores e do desrespeito à sinalização. 

Estes dois elementos estão relacionados com a conduta do usuário, que, por pressa de chegar 

ao seu destino, não obedece às leis que estão presentes nos instrumentos de controle de 

tráfego. 

Por todos os aspectos mencionados, foi possível identificar os pontos de maior 

ocorrência dos acidentes com o envolvimento dos motociclistas, bem como os fatores 

humanos mais presentes nos acontecimentos destes eventos. A categoria dos motociclistas, 

que é considerada vulnerável, ao desrespeitar a sinalização e não colocar total atenção no 

trânsito, põe em risco a sua própria vida.  

Além de prudência no trânsito, é vital a consciência de que a vida é só uma e que um 

erro no percurso pode ser fatal.  

Diante do exposto, percebemos que nossas aspirações iniciais foram alcançadas, o que 

permitiu responder às questões-problemas elencadas. Mas o que isso pode contribuir para a 

melhoria do trânsito e aumento da segurança para os seus usuários?  

O resultado dessa pesquisa também poderá fornecer material com capacidade de 

desencadear ações do poder público com vistas a melhorar o trânsito e consequentemente 

causar a redução dos acidentes. 

Uma possível solução para sanar este problema seriam mais campanhas com o 

envolvimento dos condutores, pois só quando o cidadão se sente inserido em algo, isso lhe 

desperta interesse. As ações devem ser integradas, envolvendo todos os departamentos e 
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entidades relacionadas à temática, pois o que se percebe são ações realizadas de forma difusa.  

Outra sugestão seria o aumento da fiscalização, visando o aumento de utilização dos 

equipamentos de segurança, como cinto de segurança e capacete. A fiscalização poderia 

aumentar também o respeito às leis de trânsito existentes.  

Para aumentar as informações sobre os acidentes, devem ser ministradas capacitações 

para os servidores envolvidos com atendimento dos acidentados nas unidades de saúde e se 

adotar a utilização de um formulário específico para este agravo.  

Os servidores da área da saúde também devem passar por capacitações com vistas à 

redução de traumas em decorrência do não atendimento correto às vítimas.  

Todas essas ações com a participação da população podem tornar o trânsito um local 

mais seguro.  
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Apêndice 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 
“Violência no Trânsito: espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas no período de 2013 a 
2015, no Município de Jataí (GO)”. Meu nome é Juliana Freitas Silva e sou a pesquisadora 
responsável pela pesquisa. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 
delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 
participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre 
a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 
jufreitassilva@yahoo.com.br e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato 
telefônico: (64) 99925-4265. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitoscomo participante desta 
pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

O projeto Violência no Trânsito: espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas no 
período de 2013 a 2015, no Município de Jataí (GO), surgiu a partir da inquietação da pesquisadora 
em ver nos meios de comunicação locais, notícias sobre acidentes de trânsito no município de Jataí, de 
forma frequente. Especificamente a inquietação é mais pronunciada no caso dos acidentes 
motociclísticos, pois grande parte destes traz consequências graves às vítimas. Para direcionar nossa 
pesquisa, apresentamos os seguintes objetivos: - Conhecer os dados dos acidentes de trânsito 
motociclísticos, através de informações de boletins de ocorrência da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, informações contidas no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e na Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Jataí, através do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.- 
Identificar e espacializar os pontos com maior ocorrência dos acidentes de trânsito motociclísticos no 
triênio 2013 a 2015, que ocorreram no perímetro urbano do município. - Verificar a percepção das 
vítimas de acidentes de trânsito com motocicletas em Jataí na faixa etária de 15 a 29 anos, no ano de 
2015, que foram atendidas no Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho. Para atingirmos 
tais objetivos, serão utilizados os dados fornecidos pelos departamentos acima citados e com eles 
faremos a localização dos pontos de ocorrências de acidentes no mapa da cidade e posterior análise 
dos dados. Para conhecer o perfil das vítimas, serão aplicados roteiros estruturados que conterão 
perguntas, sobre o entrevistado, características do veículo, características do acidente, do trânsito em 
Jataí e condições das vias.  

 
IMPORTANTE: 

 Os resultados dessa pesquisa poderão ser conhecidos pelos telefones de contato acima citados. 
 Há o risco de constrangimento durante uma entrevista ou uma observação, porém não 

há riscos de lesões que podem ser provocados pela pesquisa, como incapacidades laborais, 
ulcerações, contaminação, entre outros, não havendo necessidade de indenização ou 
ressarcimento de despesas.  

 Não há benefícios pessoais decorrentes da participação na pesquisa, como valor monetário, 
menções honrosas de participação, mudança de cargo, entre outros, a participação apenas 
servirá para comprovação da hipótese estabelecida.  

 A participação dos sujeitos será apenas na coleta e no preenchimento do questionário, estando 
garantido o sigilo das informações obtidas e o direito de retirar o consentimento a qualquer 
momento. 

 Durante a entrevista serão obtidas cópias gravadas da conversa somente para fins da pesquisa, 
não havendo a divulgação do áudio para terceiros. 

 Todas as informações serão confidenciais, o nome do participante será mantido em sigilo, 
possuindo o direito de retirar o consentimento a qualquer momento.Os dados obtidos terão 
finalidade acadêmica e publicação em artigos científicos e congressos na área da saúde. Todos 
os dados serão arquivados por cinco anos e após incinerados, conforme orientação Resolução 
CNS nº 466/2012.  
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 É direito do participante solicitar indenização, ou seja, reparação a danos imediatos ou 
futuros, caso o pesquisador não cumpra com os itens descritos acima.  
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
 
Eu, ...................................................................................................... ..........., inscrito(a) sob o 
RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo intitulado “Violência no Trânsito: espacialização dos acidentes envolvendo 
motociclistas no período de 2013 a 2015, no Município de Jataí (GO)”. Informo ter mais de 
18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Juliana Freitas 
Silva sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 
descrito. 
 

Jataí, ........ de ............................................ de ............... 
 

 
Sobre a divulgação de voz e opinião adquiridos durante a entrevista:  
(                         ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 
(                         ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 
pesquisa. 
Obs.: Rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida. 
 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) participante 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
 

___________________________________________________ 

                          

___________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Apêndice 2 - Roteiro semi-estruturado para entrevista com o Superintendente Municipal de 

Trânsito da Cidade de Jataí. 

Perfil do entrevistado: 
Entrevistado: __________________________________________________________________  
Secretário Municipal de Trânsito no período de: ______________________________________ 
Idade: ___________ 
Profissão: _____________________________________________________________________ 
Escolaridade: __________________________________________________________________ 
 
 
Estrutura da Superintendência Municipal de Trânsito 

1. Como é estruturada a Superintendência Municipal de Trânsito? Como ela funciona? 
 

2. Quais são as metas principais da secretaria de trânsito. Existe um estudo rigoroso sobre isso? E 
essa meta, é possível de ser alcançada?  

 
3. Qual é a função dos agentes municipais de trânsito?  

 
4. Qual é o projeto do Prefeito para o trânsito de Jataí?  

 
5. Quais são os impasses encontrados para aplicar as novas leis? 

 
6. Qual é o poder de interferência que os Secretários possuem para disputar projetos relacionados 

ao trânsito?  
 

7. Quais são as dificuldades que vocês encontram para implementar um projeto de prevenção no 
trânsito?  

 
8. Existe no município de Jataí o Plano Municipal de Mobilidade Urbana? Se não, porque nunca 

foi estruturado?  
 

9. Como são feitos os BO? As pessoas que fazem o BO recebem algum tipo de treinamento?  
 

10. A secretaria está satisfeita com o procedimento de BO? Quando a Polícia Militar passou a 
atender as ocorrências de acidentes de trânsito somente com vítimas? 

 
11. Existe algum projeto coletivo que envolva as Secretarias da Saúde, da Educação, do Meio 

Ambiente, do Transporte com o objetivo de desenvolver um trabalho de prevenção no 
trânsito? Como se dá esse relacionamento?  

 
12. A partir de quando a Prefeitura começou a priorizar o trânsito como saúde pública?  

 
 
Condições das vias 

13. Qual a sua opinião em relação à organização das ruas em Jataí?  
 

14. O que você pode falar sobre a qualidade do trânsito de Jataí? Indique alguns pontos críticos 
das vias urbanas de Jataí. 

 
15. Quais os principais problemas que os usuários enfrentam no trânsito? E quais as soluções que 

você daria para resolvê-los? 
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16. Quais foram as alterações realizadas nas ruas de Jataí ao longo dos últimos anos com vistas as 
reduções dos números de acidentes?  

 
 
 
Acidentes e Motociclistas 

17. Em quais épocas do ano, você considera que ocorrem mais acidentes?  
 

18. Como vocês definem o comportamento do motociclista em Jataí?  
 

19. Na sua opinião, existe alguma relação entre o número de motocicletas e os acidentes 
registrados? 

 
20. Qual é a sua opinião sobre a autorização de adolescentes com mais de 14 anos dirigirem 

legalmente bicicletas motorizadas que andam até 50 Km/h?  
 
 
Educação no Trânsito  

 
21. O que está sendo feito em termos de Educação no trânsito? 

 
22. As campanhas existentes no município de Jataí são suficientes para a conscientização da 

população em relação à prevenção de acidentes envolvendo motociclistas? Se não, qual sua 
sugestão para que elas melhorem? Quais as ações que foram desenvolvidas tendo como 
público alvo os motociclistas?  

 
23. O que precisa ser feito para que os cidadãos tenham mais consciência dos seus deveres e 

direitos no trânsito?  
 
Adaptado de OLIVEIRA, P. C. P. Acidentes de trânsito: uma visão a partir das vitimas em Campinas. 2002. 265f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas). Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Disponível em: 
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000279831. Acesso em: 18 jan. 2017. 
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Anexo 1: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de Goiás. 
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Anexo 2: Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito preenchido pela Polícia Militar.  
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