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RESUMO 

0 estudo apresenta uma visao contemporanea do Batalhao de Policia Rodoviaria 
(BPRv) da Policia Militar do Parana, estabelecendo comparativos referentes a evolu
gao da frota de vefculos cadastrados no Departamento de Transito do Estado do 
Parana (DETRAN) entre os anos de 2003 e 2007, a populagao estimada, ao fndice 
de acidentes com vftimas fatais e feridos e ao efetivo disponfvel para fazer frente as 
atividades inerentes a policia rodoviaria nas rodovias paranaenses. Objetivando a
presentar medidas alternativas contributivas para a reestruturagao do quadro organi
zacional da unidade, busca apresentar mecanismos possfveis de auxiliar na minimi
zagao do elevado numero de mortes e feridos em acidentes rodoviarios, geradores 
de elevado custo monetario e social para a economia. Nao obstante a falta de crite
rios cientfficos para o estabelecimento de efetivo necessaria para atender a deman
da existente no estado para atuar de forma continuada na malha rodoviaria estadual, 
com extensao estimada em 15 mil quilometros, e presumfvel que fiscalizagao cons
tante e repressao rigorosa ao excesso de velocidade, embriagues ao volante e im
prudencia sejam as medidas mais viaveis para a diminuigao de acidentes graves. 
Partindo da premissa que o efetivo disponivel no BPRv para atuar nos 64 postos de 
policia rodoviaria distribufdos entre 6 companhias no Estado do Parana nao esteja 
correspondendo as evolugoes constatadas, sao estabelecidos comparativos entre as 
variaveis estudadas, permitindo a conclusao de que o quadro de integrantes da uni
dade atualmente nao reune condigoes para cumprir a contento sua missao nas ro
dovias do estado, urgindo a necessidade de sua complementagao, alem de mudan
ga na legislagao pertinente e da busca de identificagao de comportamentos que 
conduzem os motoristas a pratica da desobediencia da legislagao de transito quando 
da ausencia da fiscalizagao. 

Palavras-chave: Policia Rodoviaria. Acidentes de transito. Fiscalizagao. 



ABSTRACT 

Study that presents a vision contemporary Battalion of Traffic Police (BPRv) of the 
Military police of Parana, establishing comparative regarding the evolution of the fleet 
of vehicles registered in the Department of Traffic of the State of Parana (STATE 
TRAFFIC DEPARTMENT) among the years of 2003 and 2007, to the dear popula
tion, to the index of accidents with fatal victims and wounded and to the available 
cash to do front to the inherent activities to the traffic police in the state highways. 
Aiming at to present contributive alternative measures for the restructuring of the or
ganizational picture of the unit, it intends to present possible mechanisms of aiding in 
the minimization of the high number of deaths and wounded in road accidents, gene
rators high monetary and social cost for the economy. In spite of the lack of scientific 
criteria for the establishment of effective necessary to assist to the existent demand 
in the state to act in a continuous way in the state road mesh with dear extension in 
15 thousand kilometers, it is presumably that constant fiscalization and rigorous re
pression to the excess of speed, intoxicate to the steering wheel and imprudence are 
the viable measures for the decrease of serious accidents. Leaving of the premise 
that the available cash in BPRv to act in the 64 traffic police positions distributed 
among 6 companies in the State of Parana is not corresponding to the mentioned 
evolutions, they are established comparative among the studied variables, allowing 
the conclusion that the picture of members of the unit now doesn't gather conditions 
to accomplish his/her mission satisfactorily in the highways of the state, urging the 
need of his/her complementation, besides change in the pertinent legislation and of 
the search of identification of behaviors that you/they lead the drivers to the practice 
of the disobedience of the legislation of traffic when of the absence of the fiscaliza
tion. 

Key words: Police Department of Traffic. Accidents of traffic. Fiscalization. 
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1 INTRODUCAO 

Acidentes de transito sao tidos como a principal causa de morte de jovens en

tre 10 e 24 a nos de idade, ja que anualmente mais de 400 mil morrem nas ruas e 

estradas do mundo. Conforme relat6rio apresentado pela Organizac;ao das Nac;oes 

Unidas (ONU) em 2007, intitulado "Juventude e Seguranc;a no Transito", anualmente 

cerca de 1 ,2 milhoes de pessoas de todas as idades morrem em acidentes rodovia

rios, gerando um custo anual de mais de 1 trilhao de reais. 

Nos paises desenvolvidos, a busca por soluc;oes para o grave problema do 

transito iniciou-se por volta dos anos 60, e alguns deles conseguiram controla-los 

mediante altos investimentos no setor. 0 mesmo nao ocorreu nos paises em desen

volvimento, ja que o transito no Brasil, por exemplo, e considerado como um dos 

piores e mais perigosos do mundo e vern ceifando vidas mais que muitas guerras 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION- CDC, 1999). 

Salta aos olhos de quem quer que percorra as rodovias brasileiras que o 

principal fator de violemcia no transito nao e nenhuma deficiencia tecnica. A realida

de mostra que a frequencia dos acidentes no pais se deve, principalmente, ao fato 

de que nem sequer as mais elementares regras de seguranc;a no transito sao obe

decidas. Os motoristas simplesmente desprezam a sinalizac;ao, cometendo, corri

queiramente, infrac;oes que em outros paises sao consideradas gravissimas. E co

mum, por exemplo, verem-se autom6veis correr em velocidade duas vezes maior do 

que a permitida por lei, avanc;ar sinais, ultrapassar pela direita, trafegar na contra

mao, entre outros. 

Somente no ano de 2006 no Brasil foram registrados mais de 320 mil aciden

tes com vitimas nas rodovias federais e estaduais do pais, resultando em cerca de 

20 mil mortos e pouco mais de 400 mil feridos, ou seja, uma media de 54 mortes por 
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dia, significando 4,4 vftimas fatais e mais de 70% de feridos para cad a 10 mil vefcu

los, cuja frota nacional aumentou em praticamente 24%, relativamente a um aumen

to populacional de apenas 5,6% (BRASIL, 2003-2007). 

Os numeros crescentes de acidentes de transito representam tambem um 

grave problema de saude publica, nao s6 pelas perdas de vidas e pelas seqOelas, 

mas tambem pelos custos diretos e indiretos, que causam um grande onus para a 

sociedade. 

Segundo estimativa apresentada pela Associac;ao Nacional de Transportes 

Publicos (ANTP, 2008), os custos anuais com acidentes de transito no Brasil 

correspondem a R$ 28 bilhoes, consequencia de 34 mil mortes em media, 400 

feridos dentre os quais 1 00 mil vftimas que adquirem deficiencias temporarias ou 

permanentes. 

0 Estado do Parana nao e diferente, considerando que, somente no ana de 

2007, quase 950 pessoas morreram e pouco mais de 12 mil sofreram ferimentos 

consequentes de acidentes de transito ocorridos nos mais de 16 mil quilometros de 

rodovias estaduais e federais que cortam o Estado, resultado de uma media diaria 

de 43 acidentes, 3 mortes e 34 feridos (IPARDES, 2006b). 

Assim como em todo o mundo, os custos dos acidentes de transito sao 

consideraveis. No Parana, os acidentes registrados nas rodovias em 2006 

resultaram em praticamente 9 mil internac;oes, permanecendo cada paciente 

ocupando leito hospitalar cinco dias, em media, a um custo aproximado de 1,2 mil 

reais (IPARDES, 2006a). 

Alem dos custos, das sequelas e das perdas de vidas normalmente jovens e 

produtivas, ainda se soma a esse triste quadro a falta de leitos hospitalares 

vivenciada em praticamente todo o pais, em que pessoas doentes sao privadas de 
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atendimento e internag6es hospitalares, em virtude da alta taxa de ocupagao por 

acidentados. 

0 Parana e tido como urn Estado altaneiro, onde predomina a agricultura, o 

que transforma suas rodovias em verdadeiros corredores de escoamento de safras. 

Com uma populagao projetada 1 de 10,4 mil hoes de habitantes, tern uma frota de 

vefculos que ultrapassa a casa dos 4 milh6es, o que equivale a uma media de 2,6 

habitantes por vefculo. Enquanto a populagao do Estado nao aumentou nem 4%, a 

frota de vefculos cresceu praticamente 37%. 

No ano de 2007 o Parana registrou a media diaria de 39 acidentes, com 2,4 

vftimas fatais e 31 feridos para cada 10 mil vefculos cadastrados (DETRAN/PR, 

2007). 

A analise dos acidentes com vftimas revelou que a imprudencia do condutor 

continua sendo a principal causa, considerando os tipos de acidentes ( colis6es fron

tal, transversal e traseira, abalroamento transversal, capotamento, tombamento e 

choque, entre outros), que demonstram estarem os condutores ultrapassando inde

vidamente, nao guardando a distancia regulamentar de seguranga do vefculo a fren

te, nao utilizando o cinto de seguranga, desrespeitando os limites de velocidade ma

xima permitida para a via, entre outras causas (PARANA, 2008). 

A fiscalizagao do transito nas rodovias no Estado do Parana e responsabilida

de do Batalhao de Polfcia Rodoviaria (BPRv), estruturado em 6 companhias de Poll

cia Rodoviaria (Cia PRv) sediadas nos municfpios de Curitiba, Londrina, Maringa, 

Cascavel, Ponta Grossa e Pato Branco, respectivamente, as quais mantem 64 pos

tos fixos de polfcia rodoviaria (PPRv). 

1 Projec;ao realizada pelo IBGE a partir do Censo Demografico 2000. 
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Atualmente o efetivo do Batalhao de Polfcia Rodoviaria (BPRv) e composto de 

936 policiais militares, dos quais 837 encontram-se disponibilizados, enquanto os 

demais (1 0,6%) estao em ferias, licenga especial e para tratamento de saude e cur

sos, entre outros. Do efetivo disponivel, 35 sao empregados em atividades adminis

trativas ( operadores de comunicagoes, planejamento, setor de acidentes, atendimen

to em geral), 32 atuam nas Rondas Ostensivas Tatico M6vel (ROTAM), uma forma 

de policiamento m6vel cujo objetivo e compensar as deficiencias de efetivo para fis

calizagao na grande extensao da malha rodoviaria afeta a cada posto, e 9 sao colo

cades a disposigao do DERIPR para apoio as Escolas Praticas de Educagao de 

Transito (EPET) implantadas em varios municipios do Estado. 

Destarte, o efetivo disponivel para aplicagao na atividade de fiscalizagao nos 

PPRv corresponde a 761 policiais militares que, distribuidos entre os 64 pastas das 

6 companhias, resulta na media de 7 a 11 policiais par posto. Considerando a jorna

da de trabalho estabelecida em lei e a escala de servigo de tres turnos de 24 horas, 

o resultado sao aproximadamente tres policiais militares par PPRv em cada turno, 

encarregados da fiscalizagao de veiculos, atendimento a acidentes, elaboragao de 

boletins de acidentes (sem vitimas consomem cerca de tres horas e com vitimas, ate 

seis horas) e combate ao narcotrafico (que somente nos ultimos dais anos resultou 

na apreensao de quase 32 mil kg de maconha, cocaina, crake, haxixe, 18 mil langa

perfumes e mais de 80 comprimidos de ecstasy), alem de prestar apoio aos varios 

6rgaos federais e estaduais que tambem atuam nas rodovias estaduais, entre eles 

Receita Estadual, DER, IBAMA. Cada PPRv responde par uma media de 230 quilo

metros de rodovias. 

A situagao reinante no BPRv e analisada sob a 6tica de fatores intervenientes 

no exercicio da sua atividade, tais como a falta de recursos humanos suficientes pa-
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ra fazer frente as atuais necessidades, considerando o aumento da populagao, da 

frota de veiculos cadastrados anualmente no Estado, da extensao da malha rodovia

ria sob sua jurisdigao, do elevado numero de acidentes com urn saldo anual preocu

pante de mortos e feridos e as varias atividades de apoio prestado a outros 6rgaos 

governamentais. 

A visao contemporanea do BPRv e delineada a partir de referencial bibliogra

fico disponibilizado por diversos estudiosos sobre o transito no Brasil e no mundo e 

apresentagao da evolugao populacional, da frota de veiculos e dos acidentes regis

trades no Estado do Parana, permitindo urn diagn6stico organizacional comparative 

e a busca de solug6es para o problema. 

0 trabalho encontra-se estruturado por urn breve introdut6rio, onde sao apre

sentados alguns dados estatisticos alusivos ao tema proposto, o problema estudado, 

seus objetivos e a justificativa; o capitulo segundo destina-se a literatura pertinente, 

em cujas seg6es sao tragadas considerag6es sobre a violencia no transito, sua ex

tensao no planeta e algumas variaveis conducentes a sua causa; o capitulo terceiro 

apresenta urn perfil contemporaneo do BPRv; o capitulo quarto descreve a metodo

logia utilizada para a elaboragao do estudo, sua caracterizagao e os procedimentos 

adotados para a coleta e analise dos dados; e no capitulo quinto sao apresentadas 

as conclus6es e sugest6es que poderao contribuir para a solugao do problema apre

sentado. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 BPRv e uma unidade integrante da Policia Militar do Parana (PMPR), em 

cujo contexto administrativo encontra-se subordinado ao Comando do Policiamento 

do Interior (CPI). Tern subordina<;ao funcional dupla, uma vez que seu efetivo e vin

culado a Secretaria de Seguran<;a Publica (SESP) e sua atua<;ao esta diretamente 

vinculada a Secretaria Estadual de Transportes. 

Embora seja uma unidade de Policia Militar, exerce sua atividade de forma di

ferenciada em rela<;ao as demais responsaveis pelo policiamento ostensivo preventi

vo urbano. Ha que se considerar que nas rodovias do Estado circulam todos os tipos 

de vefculos e pessoas de diferentes comportamentos e que o policial-militar rodovia

rio nao conta com a infra-estrutura de apoio tao imediata quanto a encontrada nas 

cidades, isto exige urn conhecimento e urn preparo tecnico muito mais abrangente. 

0 contrabando de mercadorias, trafico de entorpecentes, vefculos furtados e 

roubados escoam diuturnamente pelas rodovias, alem de delinquentes foragidos da 

justi<;a e inumeros motoristas infringindo as normas legais, fatores que exigem uma 

fiscaliza<;ao efetiva e continuada, capaz de concorrer para a diminui<;ao dos aciden

tes com perdas de inumeras vidas prematuramente e do fndice de criminalidade nas 

zonas urbanas, aumentando, destarte, a seguran<;a da comunidade. 

Conquanto o efetivo disponfvel atualmente no BPRv apresente excesso em 

rela<;ao ao Quadro Organizacional (QO) estabelecido por Lei Estadual, ha que se 

estudar mecanismos para a busca de solu<;ao para o seguinte problema: 

Aumentar o efetivo nos Postos de Policia Rodoviaria (PPRv), relativa

mente a evoluc;ao da populac;ao e da frota de veiculos circulantes nas rodovias 

do Estado do Parana, concorre para a melhora na qualidade dos servic;os pres-
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tados pelo Batalhao de Policia Rodoviaria principalmente no que se refere a 

diminuic;ao do numero de acidentes de transite rodoviario, da pratica de infra

c;oes ao C6digo Brasileiro de Transite (CBT) e do cometimento de crimes e 

contravenc;oes? 

1.2 OBJETIVOS 

0 objetivo geral do trabalho consiste em apresentar soluc;6es alternativas pa

ra reorganizar o quadro de efetivo do BPRv, com vistas ao acompanhamento do 

crescimento populacional, ao aumento da frota de veiculos circulantes, a maximiza

c;ao de operac;oes fiscalizat6rias e melhoras no atendimento a sociedade paranaen

se, contribuindo para a diminuic;ao do numero de mortos e feridos em acidentes, em 

decorrencia do qual se apresentam os seguintes objetivos especfficos: 

a) estabelecer comparative entre a evoluc;ao da frota de veiculos e a ocorren

cia de acidentes nas rodovias do Estado do Parana e o efetivo disponivel 

no BPRv para prestar atendimento a demanda gerada; 

b) identificar as peculiaridades e 0 grau de dificuldade inerentes a atividade do 

policial rodoviario; 

c) apresentar possiveis direcionamentos no sentido de reestruturar o quadro 

de pessoal do BPRv. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente e verificada uma desconexao entre o efetivo existente e o previsto 

no BPRv, o mesmo ocorrendo na grande maioria das unidades da PMPR, que apre

sentam demanda de efetivo, muito embora a previsao legal de conta que as mesmas 

estejam ate com excesso. 

Essa demanda no efetivo do BPRv resulta em serios prejufzos para o desen

volvimento do trabalho, considerando o aumento da populagao, frota de vefculos, 

numero de motoristas habilitados, condigoes e urbanizagao em torno das rodovias e 

o aumento do numero de acidentes. 

No Brasil existem criterios para a fixagao do numero de policiais militares para 

o exercfcio da atividade de policiamento ostensivo urbano rodoviario, muito embora 

os mesmos estejam relacionados a algumas variaveis intervenientes (localidades 

portuarias, de fronteira, de jogos e diversoes, de populagao flutuante e de baixa ren

da per capita, entre outros) (PARANA, 2006b). 

Nao obstante a inexistencia de formulas reconhecidas e aceitas como indica

doras de sucesso na atividade de policiamento, estudiosos de seguranga publica 

como Silva e Gall (1999), Meirelles e Espfrito Santo (1987), Rico e Salas (1992) e 

Aymore (1978) estabelecem o criterio inicial de que em municfpios com populagao 

abaixo de 20 mil habitantes o ideal seria a proporgao de 1 policial para cada mil ha

bitantes; municfpios com populagao acima de 20 mil ate 40 mil habitantes, 1 ,25 poli

ciais para cada 1 ,8 mil habitantes; municfpios com populagao acima de 40 mil habi

tantes, 2,5 policiais para cad a 1 ,4 mil habitantes, observadas as peculiaridades de 

cada regiao. 
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Atualmente o efetivo da PMPR e fixado em 21.598 integrantes, conforme es

tabelece a Lei Estadual n°. 15.949/2008. As exigencias levadas a efeito pela socie

dade aos diferentes comandantes das unidades da Pollcia Militar levam a tornar ver

dadeira a percepgao de que o quadro geral do efetivo da Polfcia Militar em todo o 

estado e deveras insuficiente, o mesmo ocorrendo como BPRv. 

0 presente estudo justifica-se pelo fato de possibilitar a elaboragao de pro

postas, no sentido de que sejam estabelecidas prioridades na mudanga do quadro 

organizacional do BPRv, completando seu efetivo, buscando adaptagao a atual rea

lidade observada e a importancia da sua aplicagao com maior intensidade nas rodo

vias sob sua jurisdigao, visando sempre o cumprimento de sua missao que e propor

cionar a seguranga da sociedade paranaense, preservando a ordem e garantindo a 

obediencia ao poder constitufdo, as leis e normas de circulagao no transito rodovia

rio, e o valor mais relevante assimilado pelos integrantes do BPRv e a preservagao 

da vida e isso transparece em seu slogan:"Vida, nosso maior patrimonio." 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Os fen6menos do aumento populacional, da conturba(fao e da prolifera(fao 

dos autom6veis, que hoje e assumido como indispensavel ao transporte de pessoas 

e bens, individual ou coletivo, geraram, direta e indiretamente, numeros alarmantes 

de mortes e mutila<foes no transito, alem dos prejuizos materiais. 

Sera possivel constatar nos capftulos seguintes que a maioria dos acidentes 

de transito nas rodovias e resultante de variaveis comportamentais dos motoristas, 

destacando-se a embriaguez, uso de substancias entorpecentes, falta de aten(fao e 

o excesso de velocidade (FOLEIS, 2007). 

Ainda que o presente estudo busque apresentar uma visao contemporanea 

do BPRv, torna-se necessaria urn retrospecto global sabre a violencia no transito, os 

custos dos acidentes e suas sequelas, fatores preponderantes para justificar uma 

fiscaliza(fao mais acentuada e eficaz, uma caracteristica fundamental na sociedade. 

2.1 A VIOLENCIA NO TRANSITO: UMA EPIDEMIA DA ATUALIDADE 

A frota de veiculos em circula(fao no planeta aumentou consideravelmente em 

virtude do desenvolvimento industrial do seculo XX. Com o final da Segunda Guerra 

Mundial, o carro tornou-se urn objeto de consumo, e possuir urn, urn simbolo de as

censao social, motivado, principalmente, pelo marketing das sociedades capitalistas 

(MARIN; QUEIROZ, 2000). 
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Paralelo a esse aumento na frota de vefculos surge o acidente de transito 

como urn grave problema social e de saude, podendo ser considerado uma verda

deira epidemia da atualidade. 

Os acidentes de transito e suas variaveis, tais como comportamento humano, 

tecnologia e engenharia de trafego, entre outras, tern sido tambem foco de preocu

pa<fao social. A deficiencia do sistema de transporte publico e o aumento populacio

nal estao entre os fatores que estimulam o uso do carro. 

A constru<fao de rodovias nao conseguiu acompanhar o aumento do volume 

do trafego, gerando aumento de tempo nos percursos, polui<fao e outros fatores in

fluentes na gera(fao de mais stress e agressividade nos motoristas, contribuindo pa

ra o crescimento da violencia no transito e as mortes prematuras (MARIN; QUEI

ROZ, 2000). 

2.1.1 A extensao dos acidentes de transito no planeta 

A prop6sito das mortes prematuras em acidentes de transito, em 2007 foi rea

lizada a Semana Mundial de Seguran(fa Viaria, cujo objetivo foi chamar a aten<fao da 

popula<fao e das autoridades do planeta sobre o impacto das lesoes no transito, 

principalmente entre jovens, identificar as principais ocorrencias na area e buscar 

meios de preven<fao. Destacou-se no evento a Assembleia Mundial da Juventude e 

o Forum Mundial dos Atores da Seguran(fa Viaria, ocorridos em Genebra, na Suf(fa, 

onde foi destacado que anualmente morrem no planeta 1 ,2 milhoes de pessoas em 

virtude de acidentes de transito, sendo que mais de 30 milhoes sofrem lesoes que os 

tornam deficientes pelo resto da vida. 0 mais preocupante no Relat6rio e a constata-
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c;ao de que acidentes de transito sao a segunda maior causa de mortes entre jovens 

de 5 a 25 anos de idade (ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS, 2007). 

Somente nas estradas de todo o mundo sao cerca de 400 mil mortes anuais 

de jovens entre 15 e 19 anos de idade. 0 mais assustador nesses indices e o fato 

de que cerca de 10% da populac;ao mundial e representada por jovens e que estes 

correspondem a 27% das vftimas fatais em acidentes de transito. Enquanto nos par

ses mais desenvolvidos o problema afeta principalmente os jovens motoristas, nos 

mais pobres os afetados sao pedestres, ciclistas, motoristas e usuarios do transporte 

publico (ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE, 2007). 

Outra constatac;ao e do Banco Mundial que, valendo-se dos dados veiculados 

pela OMS, calcula que os acidentes de transito em estradas podem significar urn 

custo mundial anual na ordem de US$ 518 bilhoes em materiais e cuidados medicos, 

entre outros gastos, o que, para alguns pafses emergentes pode superar 1 ,5% da 

riqueza nacional e toda a ajuda internacional ao desenvolvimento recebida durante 

urn ano. 

0 conselho oriundo da Assembleia para diminuir os indices de acidentes de 

transito foi no sentido de se intensificar a fiscalizac;ao sobre: 

- motoristas alcoolizados; 

- alta velocidade; 

- obrigatoriedade do uso do capacete para motociclistas; 

- obrigatoriedade do uso do cinto de seguranc;a; 

- das situa<fOes de risco para crianc;as transportadas erroneamente nos veicu-

los. 

Com uma populac;ao estimada em quase 185 milhoes de habitantes, o Brasil 

e palco de mais de 300 mil acidentes com vftimas registrados anualmente, resultan-
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do em mais de 400 mil feridos, 100 mil pessoas com deficiE3ncias temporarias ou 

permanentes e 34 mil mortos, ou seja, mais de 50 vidas ceifadas diariamente (IBGE, 

2007; DENATRAN, 2003-2007). 

Em todo o pafs ja sao mais de 43 milhoes de motoristas cadastrados. Anual

mente 1,7 milhoes de pessoas obtem a Carteira Nacional de Habilitagao (CNH), a 

maioria constitufda de jovens entre 18 e 24 anos de idade (DENATRAN, 2007). 

Os custos anuais com acidentes de transito no pafs sao estimados em R$ 28 

bilhoes, para uma frota de 40 milhoes de vefculos registrados e dos quais 27 milhoes 

encontram-se em circulagao, a estes se somam mais 3 milhoes que entram em cir

culagao anualmente, em urn mercado que movimenta em torno de R$ 1 00 bilhoes 

(ANTP, 2007). 

Ha tambem que se somar aos custos dos acidentes de transito aqueles rela

cionados aos aspectos sociais, tais como o de uma crianga que perde a mae ou o 

pai em urn acidente, o de urn homem ou mulher que adquiriram deficiencia grave. A 

realidade mostra que o impacto do acidente e suas consequencias na vftima irao 

atingir desigualmente os familiares, comprometendo ou fortalecendo a rede social 

para enfrentamento do problema (DENATRAN, 2006). 

Outro aspecto a ser considerado com relagao aos acidentes esta relacionado 

aos transtornos advindos dos mesmos, ja que o modo como eles foram atendidos 

pelas equipes de policiais rodoviarios, de resgate e de saude tambem pode afetar a 

saude desses profissionais, tornando possfvel uma intervengao psicol6gica focada 

em ajuda-los a dar sentido em suas vidas. 

Lima (2006) apresentou calculos dos custos com acidentes de transito, asso

ciando-os as pessoas, aos vefculos, as vias/ambiente do acidente e as instituigoes: 
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- custos associados as pessoas sao compostos por remoQao/translado do 

morto, cuidados em saude (pn3-hospitalar, hospitalar e p6s-hospitalar), pre

videnciarios (em funQao da impossibilidade de trabalho, temporaria ou per

manente) e a perda de produQao (resultante da interrupQao temporaria ou 

permanente de suas atividades produtivas devido ao envolvimento em aci

dentes de transito ); 

- associados aos veiculos encontram-se os danos materiais ao veiculo (de re

cuperaQao dos veiculos danificados), perda de carga (de avaria na carga 

que estava no veiculo), guincho/remoQao do veiculo (remoQao e diarias de 

patio de armazenamento) e reposiQao (pela substituiQao do veiculo no perio

do em que ele ficou sem condiQ6es de uso ); 

- associados a via/ambiente do acidente representam os danos a propriedade 

publica e privada (de reposiQao/recuperaQao de mobilia rio ou equipamentos 

danificados ou destruidos); 

- associados as instituiQ6es encontram-se as custas judiciais (funcionamento 

da estrutura judicial em funQao do atendimento as questoes referentes aos 

acidentes de transito) eo atendimento da Policia Rodoviaria (do tempo dos 

policiais da utilizaQao de veiculos para atendimento no local do acidente, 

deslocamento para hospital ou delegacia e materiais diversos utilizados 

nessas situaQ6es). 

Os calculos de Lima (2006) resultaram que os acidentes com vitimas envoi

vern 14% da frota de veiculos e geram 69% dos custos associados, ou seja, quase 

R$ 145 mil com uma morte e pouco mais de R$ 17 mil com urn ferido. Ja os aciden

tes sem vitimas envolvem 86% da frota e geram 31% dos custos, correspondendo a 

uma media de R$ 3,2 mil. 
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Outros fatores dignos de considera9ao no computo dos acidentes de transito 

no Brasil e que 65% sao causados por falhas humanas tais como: a) dirigir sob efeito 

de alcool e substancias entorpecentes; b) trafegar em velocidade inadequada; c) 

inexperiencia e falta de conhecimento; d) falta de aten9ao e falha de observa9ao; e 

30% sao originarios de problemas mecanicos e apenas 6% sao consequentes da ma 

conserva9ao da via.(PHILIPE, 2007). 

2.1.2 Velocidade, alcool e entorpecentes: os maiores geradores de acidentes 

Como aludido anteriormente, e deveras evidente que velocidade inadequada, 

uso de substancias entorpecentes, abuso do alcool e falta de aten9ao estao entre os 

principais geradores de acidentes com vftimas nas rodovias de todo o mundo. 

Segundo Philipe (2007), o excesso de velocidade encontra-se entre um dos 

maiores geradores de acidentes de transito no Brasil, chegando a responder por 

mais de 40% daqueles ocorridos no Rio de Janeiro, 28% em Sao Paulo e 21% no 

Distrito Federal. Os atropelamentos respondem por 36% das mortes ocorridas nas 

estradas brasileiras, resultante do excesso de velocidade, considerando que o pe

destre s6 tern chance de sobreviver a um atropelamento caso o vefculo esteja a uma 

velocidade de 30 km/h. A 40 km/h, a possibilidade de 6bito fica na casa dos 15%; a 

60 km/h, o risco de morte atinge 70%, e caso o vefculo esteja a 80 km/h, possivel

mente a vftima nao tera qualquer ensejo de sobreviver. 

0 problema do excesso de velocidade e uma questao comportamental, alta

mente influenciada pelo marketing dos fabricantes, que comumente destacam seus 

produtos dos concorrentes pela velocidade possfvel de ser alcan9ada em segundos. 
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Basta urn acompanhamento minucioso dos anuncios publicitarios de carros e motos 

para a certificac;ao de que o suporte e a velocidade, como se esta efetivamente fos-

se a medidora do status do comprador. 

A relac;ao velocidade dos veiculos, planejamento das rodovias brasileiras e o 

elevado numero de acidentes de transito em virtude dos excessos cometidos levam 

Espfrito Santo (2008) a escrever, diligentemente: 

Sabemos que a busca do prazer e o fator inicial de qualquer trajeto que leva 
a morte. Porem, sao os repetidos prazeres relativamente rapidos que mais 
matam: drogar, fumar, acelerar. 0 prazer mais rapidamente conducente a 
morte e a acelera9ao exagerada de vefculos nas estradas e vias urbanas. 
Nos Estados Unidos, 30% de todas as mortes no trafego (13 mil) sao atribu
fdas a acelera9ao excessiva. Segundo dados da Polfcia Rodoviaria do Pa
rana, em 2007, quando a frota era de 4 milhoes de vefculos, foram registra
dos 15.540 acidentes com vftimas. De onde vem esse delfrio pela rapidez? 
Do alcool, que e responsavel por 39% das vezes, diz a Polfcia Rodoviaria 
americana. Ha uma solu9ao? La e aqui tem sido estudadas varias medidas. 
Uma delas e a dire9ao sem alcool. Entretanto, essa e apenas mais uma co
eryao, que todos os pafses desenvolvidos estao tentando. Certamente, os 
bafometros e as multas promovem uma redu9ao nos acidentes nas estra
das. Mas, ate quando? Modifica9ao de comportamento e a cruz de todos os 
psic61ogos e o assunto mais importante na Psicologia e Psiquiatria. E como 
pingue-pongue, quanto mais forte vai a bola, mais forte ela volta. lnfelizmen
te, a Economia domina o governo. Uma solu9ao mais pratica seria proibir as 
industrias de autom6vel a produzir carros com capacidade de acelera9ao a
cima de 1 00 km por hora. Ninguem de fa to precisa de uma velocidade maior 
que essa para ir e vir a e de qualquer Iugar, se controlar o tempo e a distan
cia a ser percorrida. Todo mundo sabe fazer isso. Temos de parar de pro
duzir carros velozes. Somente servem para contrariar a Lei. Nao sei das ex
plicayoes do por que nao fazem isso. A velocidade continua sendo o fator 
de acidentes menos considerado, no conjunto de fatores. Preocupam-se 
mais com alcool, cinto de seguran9a e condi96es do vefculo. Quase nin
guem estuda velocidade como causa principal. Essa desconsidera9ao ao fa
tor velocidade s6 pode ser interpretada como covardia do governo em lidar 
com as multinacionais. Brasil e submisso a elas desde a decada de 50, ou 
antes. Certamente ha uma correla9ao entre velocidade e alcool, mas o carro 
que mecanicamente nao vai alem de 1 00 km horarios provavelmente reduzi
ra acidentes, mesmo com um motorista levemente alcoolizado (dois ou tres 
chopps). Quando falha a perfeita consciencia, a velo-cidade faz a diferen9a. 
Carros que nao vao alem de 100 dificilmente matam alguem. Essa medida 
de seguran9a deveria ser imposta pelo governo, se preocupasse com o po
vo e nao tivesse medo das multinacionais. 

Segundo Andrade (2007), a relac;ao entre o consumo de alcool e drogas e os 

acidentes de transito no Brasil e muito estreita, apesar de ainda nao existirem dados 

consolidados. Algumas pesquisas regionais apontam que ate 50% das mortes em 
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acidentes de transito tern alguma rela9ao com a ingestao de urn dos dais ou ate 

mesmo dos do is juntos. 

Uma pesquisa realizada pela Associa9ao Brasileira de DETRANs (ABDE

TRAN) em 2001 em quatro grandes capitais brasileiras (Brasilia, Curitiba, Salvadore 

Recife) apresentou como resultado, a constata9ao de que 61% das pessoas envol

vidas em acidentes de transito tinham ingerido bebida alco61ica. A capital federal 

apareceu como a recordista, com 77,4% dos casas. 

Nos Estados Unidos da America, o lnstituto Nacional sabre o Abuso do Alcool 

e Alcoolismo (National Institute on Alcohol abuse and Alchoholism) divulgou urn es

tudo realizado entre homens e mulheres com idade entre 21 e 34 anos, buscando 

identificar a rela9ao entre nrveis de alcool e probabilidades de morte em acidentes 

de transito. 0 estudo concluiu que o tear alco61ico variando entre 0,2 a 0,49g/l de 

sangue gera a probabilidade de morrer em acidentes multiplicada par tres vezes; 

entre 0,5 e 0,79g/l, a probabilidade se multiplica par 7; entre 0,8 e 0,99g/l, multiplica 

par 13, e entre 1 ,0 e 1 ,499g/l eleva a probabilidade de morte em acidente em 37 ve

zes mais que uma pessoa que nao bebeu (RAMALHO, 2008). 

Ressalte-se que as atuais regras brasileiras referentes ao usa de alcool par 

motoristas nao diferem praticamente em nada em outros parses, onde os resultados 

na diminui9ao de acidentes com mortes e consideravel, gra9as a fiscaliza(fao fre

quente e rigorosa, com aplica(fao de puni96es exemplares para os infratores. No Ja

pao, par exemplo, os acompanhantes de urn motorista embriagado tambem sao de

tidos e acusados de cumplicidade no cometimento de urn crime. Em parses como 

Espanha e ltalia, motoristas embriagados que se recusam a se submeter aos testes 

de bafOmetro sao multados e presos, urn comportamento que no Brasil tern sido bas

tante discutido no meio jurrdico. 
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Segundo Duarte (2008), os numeros de acidentes e mortos por quilometro 

nas rodovias brasileiras sao ate dez vezes superiores aos registrados em varios pal-

ses que tambem ja conviveram com o mesmo problema e aplacaram a violencia no 

transito com a definigao de regras claras, apoio a educagao e, principalmente, fisca-

lizagao e punigao rapida e justa dos infratores, criando condigoes para o desenvol-

vimento de novas tecnologias que tornem posslvel alcangar a meta de morte zero 

nas rodovias. 

lgualmente ou mais perigoso que o embriagado e o motorista sob efeito de 

substancias entorpecentes. 

Wagner (2008) refere-se as anfetaminas utilizadas por cerca de 60% dos mo-

toristas de caminhoes (rebites), como uma epidemia que viaja nas cabines dos ca-

minhoes pelas estradas brasileiras. Sob os efeitos dessas drogas, motoristas che-

gam a dirigir nas rodovias do pals ate 36 horas sem dormir, na busca do cumprimen-

to de prazos exlguos para a entrega de mercadorias, notadamente as pereclveis, 

comportamento responsavel por urn em cada tres acidentes graves. Em 2003, a U-

niversidade Estadual de Ponta Grossa realizou uma pesquisa sabre o uso de anfe-

taminas para reduzir o sono entre 318 motoristas de caminhao e, destes, 97% afir-

maram usa-las de quatro em quatro horas. 

A preocupagao com o uso de bebidas alco61icas ou anfetaminas por motoris-

tas levou a diregao do Grupo Aguia Branca, com sede no Estado do Esplrito Santo, 

responsavel por urn conglomerado de empresas de transporte rodoviario de passa-

geiros atuante no sudoeste e nordeste do pals, a cercar-se de medidas preventivas, 

como relata Almeida (2007, p. 1 ): 

Os conhecidos bafometros (etilometros) estao instalados em todas as gara
gens do Espirito Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas Gerais e Bahia, e os 
motoristas, que sao recomendados a se absterem da ingestao de bebida al
co61ica no minima doze horas antes do inicio da jornada de trabalho, so-
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pram obrigatoriamente os etilometros no ato de assumir o servi9o, com afas
tamento da escala e outras medidas em caso de resultado positivo. Alem 
disso, patrulhas de motoristas instrutores percorrem as rodovias e pontos 
isolados de pernoite, promovendo testes de alcoolemia aleat6rios. Hoje, es
sa a9ao, aliada aos endomarketings e campanhas educativas peri6dicas, 
criou uma consciencia coletiva sobre o perigo do alcool e a sua incompatibi
lidade absoluta com a profissao de motorista profissional. 

Objetivando refrear a escalada de mortes prematuras oriundas de acidentes 

de transito no pais e que foi sancionada pelo Governo Federal, em junho de 2008, a 

Lei n°. 11.705, que veda qualquer concentrac;ao de alcool por litro de sangue dos 

motoristas em transito (artigo 276), estabelece pesada multa, prisao, proibic;ao tern-

poraria de conduzir veiculos automotores e processo por homicidio doloso em caso 

de morte em acidente. Entretanto, possivelmente, o fato de retirar o motorista embri-

agado de circulac;ao no exato momento em que e surpreendido ja seja o suficiente 

para contribuir com a diminuic;ao das mortes em acidentes de transito, urn fato que, 

segundo Pedrosa (2008), foi comprovado ja nos primeiros meses da vigencia da no-

va Lei. 

0 problema dos acidentes de transito causados por motoristas dirigindo em-

briagados ou sob efeito de substancias entorpecentes nao se resume a necessidade 

da lei, ja que esta e indiscutivel. A incerteza fica por conta da fiscalizac;ao constante 

e a confirmac;ao das sentenc;as pelo judiciario, sem o que, mais uma vez, a lei pouco 

beneficiara na queda do indice de acidentes de transito causados por motoristas 

embriagados, dopados e imprudentes. 

No comportamento do brasileiro ja esta arraigada a relac;ao da bebida com a-

legria e comemorac;ao, possivel causa para nao levar a serio as consequencias ad-

vindas da sua ingestao para depois dirigir. Diante disso, e possivel presumir que a 

maioria nao deixara de ingerir bebida alco61ica apenas pelo fato de saber que pode-

ra pagar uma multa pesada e ate mesmo ser preso por dirigir embriagado, caso seja 

eventualmente interceptado por urn policial. 
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0 Brasil e urn dos paises notaveis pelas leis bern elaboradas e o C6digo de 

Transito Brasileiro vigente nao e exce<;ao, tanto que serviu de base para a reforma 

do C6digo de Estradas de Portugal. Alem de bastante rigoroso quanta as infra<;6es, 

renovou as esperan<;as de reduzir a impunidade no transito e gradativamente trans-

formar o comportamento dos brasileiros ao volante. E transformou, mas apenas nos 

primeiros meses da sua vigemcia, quando a fiscaliza<;ao se intensificou e ocorreu 

uma pequena redu<;ao no numero de acidentes e vitimas, seguido pelo retorno aos 

niveis anteriores pouco mais de urn mes depois (BASTOS; ANDRADE; CORDONI 

JUNIOR, 2000). 

A respeito da redu<;ao dos acidentes Traumann (1998, p. 68) escreveu: 

[ ... ] os efeitos do novo C6digo de Transito Brasileiro come<;aram a ser senti
dos, em todo o pafs, ja durante o primeiro Carnaval ap6s sua vigencia. Nes
se perfodo, considerado crftico para ocorrencia de acidentes de transito, ob
servou-se uma redu<;ao de 45% no numero de acidentes em rela<;ao ao 
mesmo perfodo de 1997. 

A esperan<;a de redu<;ao da violencia no transito nao durou muito, ja que as 

estatisticas dos acidentes com mortes e feridos no pais continuaram aumentando 

nos periodos subsequentes. Quase onze anos ap6s a promulga<;ao do C6digo de 

Transito Brasileiro e com o numero de mortos e feridos nas estradas cada vez atin-

gindo patamares mais elevados, eis que novamente ressurge a esperan<;a de se ver 

reduzido o indice de acidentes, e desta vez com o advento da Lei n°. 11.705, que 

passou a ser chamada tambem de Lei Seca, pelo fato de nao tolerar nenhuma con-

centra<;ao de alcool no organismo do motorista, sob duras penas. Logo no inicio da 

sua vigencia, mais uma vez o indice de acidentes diminuiu em ate 30% em alguns 

estados brasileiros. 

A fiscaliza<;ao se acentuou nas rodovias brasileiras logo nos primeiros meses 

de vigencia da Lei Seca. Nas rodovias paranaenses, par exemplo, os acidentes de 
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transito reduziram em quase 6%, o numero de mortos e feridos diminuiu 8% e 15%, 

respectivamente. 

Segundo Gomes (2008}, a intensificagao da fiscalizagao por parte da policia 

nos primeiros dias da entrada em vigor da Lei Seca e a consequente diminuigao dos 

acidentes graves comprovam, mais uma vez, sua eficiencia na prevengao. De nada 

adianta o clamor por leis mais duras, em urn pals que prima por leis exemplares, 

sem que haja uma fiscalizagao efetiva, ao lado da educagao, conscientizagao, enge-

nharia e punigao exemplar. 

Antes da Lei Seca ja havia, no Brasil, lei anterior que estabelecia tolerancia 

zero para como motorista embriagado. Trata-se da Lei n°. 11.275, de 7 de fevereiro 

de 2006 que determinava: 

Art. 165. Dirigir sob a influencia de alcool ou de qualquer substancia entor
pecente ou que determine dependencia flsica ou psfquica. 
[ ... ] 
Art.166 Todo condutor de vefculo automotor, envolvido em acidente de tran
sito ou que for alvo de fiscalizagao de transito, sob suspeita de dirigir sob a 
influencia de alcool sera submetido a testes de alcoolemia, exames clfnicos, 
perfcia ou outro exame que, por meios tecnicos ou cientfficos, em aparelhos 
homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. § 1g Medida 
correspondente aplica-se no caso de suspeita de uso de substancia entor
pecente, t6xica ou de efeitos analogos. § 2g No caso de recusa do condutor 
a realizagao dos testes, exames e da perfcia previstos no caput deste artigo, 
a infragao podera ser caracterizada mediante a obtengao de outras provas 
em direito admitidas pelo agente de transito acerca dos not6rios sinais de 
embriaguez, excitagao ou torpor, resultantes do consumo de alcool ou en
torpecentes, apresentados pelo condutor. 

E. nesse sentido que Traumann (1998, p. 68) questiona: "Sem a nova lei pode-

riam ter sido reduzidos os Indices escabrosos de mortes no Brasil. E porque isso nao 

ocorreu antes? Por falta de fiscalizagao e ausencia da certeza de punigao". 0 ques-

tionamento do autor encontra-se fundamentado no fato de que tolerancia zero de 

alcool para motoristas ja era norma vigente no pals desde 2006, conforme determi-

nava a Lei n°. 11.275. Ate entao prevalecia a tolerancia de ate 0,6 decigramas de 

alcool por litro de sangue, permitida pelo CTB. 
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Traumann (1988, p. 68) completa: "Foi a partir de 2006 que essa grande mar

gem de tolerancia (de 0,6d/l) acabou. E por que a Lei 11.275/06 nao 'pegou'? Voce 

ja sa be a resposta: falta de fiscalizagao". 

Para que os acidentes de transito, causadores de inumeras mortes prematu

ras e elevadissimos custos para os cofres publicos, atinjam os patamares deseja

veis, ha que se aperfeigoar e ampliar o processo de fiscalizagao, fazendo prevalecer 

o esquema de tolerancia zero. 

Segundo Duarte (2008), as recentes medidas tomadas em virtude da promul

gagao da Lei n°. 11.705 nao terao resultado significativo sem uma fiscalizagao efi

caz, o que mostra a urgencia de ampliar os recursos humanos e materiais da Policia 

Rodoviaria Federal e das Policias Militares estaduais, 6rgaos complexos pelas suas 

atribuigoes, que vao muito alem de fiscalizar veiculos e atender acidentes, mas que 

tambem agem na seguranga publica geral, como o combate ao narcotrafico nas ro

dovias e o roubo de cargas e veiculos. 

Somente no Estado do Parana, entre os anos de 2006 e 2007 a policia rodo

viaria apreendeu mais de 31 mil quilogramas de maconha, cocaina, crack e haxixe, 

quase 18 mil frascos de langa-perfume e 88 comprimidos de ecstasy (3a. SE<;AO 

EM BPRv). E em 2008 de janeiro a agosto ja o BPRv ja apreendeu 11.432.657 kg de 

maconha, 33.478 kg de cocaina, 14.604 pedras de crack, 5.000 bolinhas de haxixe e 

6 frascos de langa-perfume. 

Para que a lei surta os efeitos esperados e necessaria a existencia de meca

nismos de fiscalizagao e controle eficientes, que obriguem as pessoas a obedecer as 

regras por ela estabelecidas. Entretanto isso nao vern ocorrendo. As policias de 

transito, na sua grande maioria, estao com numero reduzido de pessoal, o que difi-
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culta uma actao mais eficiente por parte delas. Quando os individuos percebem este 

fato, prevalece o abuso. 

2.1.3 A fiscalizac;ao, educac;ao para o transito e policiamento ostensive: a efi-

cacia na prevenc;ao 

Os conceitos de fiscalizactao e policiamento ostensivo de transito encontram-

se definidos no Anexo I do C6digo de Transito Brasileiro (CTB): 

FISCALIZA<;AO - ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas 
na legislac;ao de transito, por meio do poder de polfcia administrativa de 
transito, no ambito de circunscric;ao dos 6rgaos e entidades executivos de 
transito e de acordo com as competencias definidas neste C6digo. 
[ ... ] 
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO- func;ao exercida pelas Polf
cias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a 
seguranc;a publicae de garantir obediencia as normas relativas a seguranc;a 
de transito, assegurando a livre circulac;ao e evitando acidentes. 

A fiscalizactao e exercida, em especial, pelos 6rgaos executivos de transito e 

rodoviarios (Policia Rodoviaria Federal e Policias Militares estaduais), integrantes do 

Sistema Nacional de Transito (SNT), os quais agem por intermedio dos seus agen-

tes de transito, devidamente credenciados para tal mister. 

0 policiamento ostensivo de transito rodoviario vai muito alem de apenas ga-

rantir obediencia as normas previstas em Lei, ja que atua tambem na repressao aos 

crimes de roubo de veiculos, de cargas, contrabando, trafico de entorpecentes, entre 

outros. Sua atividade complementar engloba tambem apoio as varias unidades da 

Federactao e dos Estados, incluindo a educactao de transito. 

A prop6sito da educactao no transito, quando a pretensao e no sentido de se 

obter mudanctas de opiniao da populactao sabre a maneira correta de comportar-se 
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no transito, os exemplos de pessoas e grupos e que exercem influencia positiva. Va

rios estudos ressaltam que os programas educativos sao fundamentais para que os 

acidentes de transito sejam reduzidos, ainda que os resultados se apresentem a 

media ou Iongo prazo, ja que sao tidos como o unico mecanismo posslvel para au

mentar o nlvel de consciencia social e responsabilidade individual. Crianc;as e ado

lescentes, sendo educados neste sentido, poderao desenvolver valores futuros, 

transformando-se em pedestres e motoristas mais conscientes (PEREIRA, 1986). 

Segundo Faria e Braga (1999), apesar do CTB estabelecer obrigatoriedade 

da educac;ao de transito para alunos de primeiro e segundo graus das escolas publi

cas e particulares, menos de 1 0% dos estabelecimentos de ensino brasileiros cum

prem com essa norma, alem do que, onde a disciplina e introduzida, as abordagens 

pedag6gicas sao bastante tradicionais, nao considerando a percepgao e a expectati

va dos instruendos, sendo o tema abordado apenas cognitivamente, o que nem 

sempre resulta na adogao de comportamentos adequados ou na mudanc;a de com

portamento esperada para o futuro. 0 tema educac;ao de transito necessita ser inse

rido nos currlculos escolares em urn contexto mais amplo, que possibilite a crianc;a e 

ao adolescente uma reflexao sabre os aspectos eticos do comportamento no transito 

e os tornem exemplares futuros motoristas. 

Fiscalizac;ao, educac;ao e policiamento ostensivo e continuado de transito, de

finitivamente estao entre as praticas necessarias para que acidentes de transito dei

xem de ser uma das causas que despertam a maior preocupagao dos 6rgaos de se

guranc;a e saude e cujos custos sao elevadlssimos como ja referenciado. 

0 Estado do Parana, a exemplo da maioria dos demais estados brasileiros, 

vern sendo palco de inumeros acidentes graves, em que diariamente vidas jovens e 

produtivas sao ceifadas. lsso pode ser evitado, ja que nao e fruto de acontecimentos 
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naturais, mas provocados pela imprudencia, alcool, drogas e excesso de velocidade 

nas rodovias. 

As leis de transito sao 6timas, as penas previstas sao rigorosas e mesmo as

sim a violencia persiste. Enquanto nao houver investimento consideravel em recur

sos humanos para o exercicio de uma fiscalizac;ao continua, motoristas continuarao 

dirigindo embriagados, dopados e em excesso de velocidade, ja que, mesmo sa

bendo das consequencias possiveis, ainda contam com uma certeza: a impunidade 

por falta de fiscalizac;ao. 

Assim como maioria das policias rodoviarias brasileiras, a do Parana tambem 

vern sofrendo urn processo que pode ser chamado de perda territorial, mesmo por

que, a medida que a populac;ao do Estado e sua frota de veiculos aumentam vertigi

nosamente no transcorrer dos anos, o mesmo nao vern ocorrendo em relac;ao ao 

efetivo do Batalhao de Policia Rodoviaria. 
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3 PERFIL DO BATALHAO DE POLiCIA RODOVIARIA 

0 Batalhao de Policia Rodoviaria da Polfcia Militar do Parana originou-se da 

antiga "Poll cia das Estradas", criada no a no de 1946 junto ao Departamento de Es

tradas e Rodagens (DER). Em 1951, tomou a denominac;ao de Polfcia Rodoviaria, 

tendo como comandante o capitao Benedito Evangelista dos Santos e 33 guardas 

para a execuc;ao do policiamento ostensivo nas estradas. 

Em 1960, policiais-militares foram empregados para atuarem juntamente com 

os civis nos quatro postos de fiscalizac;ao de trafego existentes: Rondinha, Rincao, 

Bateias e Sao Joao. 

Por sugestao do Major PM Reinaldo Jose Machado, em 1962, o Governo re

solveu reunir, sob direc;ao (~nica, a Policia Rodoviaria, com a denominac;ao de "Cor

po de Policiamento Rodoviario", cuja existencia foi reconhecida pelo Decreto no 

8.999 de 27 de julho de 1962, ja previsto como unidade da PMPR na estrutura 

SESP. 

Em 27 de outubro de 1964, o Corpo Rodoviario foi concebido como unidade 

organica da Polfcia Militar do Parana, atraves do Decreto no 16.316. 

A partir de 1967, o Corpo de Policiamento Rodoviario foi inclufdo no texto 

constitucional. Em 4 de outubro de 1968 foi extinto o Grupo Ocupacional do DER, 

responsavel ate entao juntamente com a Polfcia Militar pelo policiamento nas rodovi

as paranaenses, sendo os componentes deste grupo aproveitados no quadro do 

Corpo de Policiamento Rodoviario. 0 decreto no 12.471 estabelece entao que o poli

ciamento preventivo, ostensivo e repressivo em todas as rodovias estaduais e fede

rais dentro do Parana e de responsabilidade da Polfcia Militar. 
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Em 1975 foi firmado o "Termo de Coopera~ao" entre o DER e a PMPR. San

cionada a Lei de Organiza~ao Basica da Poll cia Militar - Lei no 677 4, em 08 de ja

neiro de 1976, o Corpo de Policiamento Rodoviario passou a denominar-se Batalhao 

de Polfcia Rodoviaria, como unidade especializada subordinada ao Comando do 

Policiamento do Interior, com area de atua~ao nas rodovias estaduais e federais 

conveniadas do Estado do Parana. (PARANA, 2008c). 

0 BPRV e encarregado do policiamento ostensivo visando ao cumprimento 

das regras e normas de trafego rodoviario, estabelecidas pelo DER, DENATRAN e 

de acordo com o C6digo Nacional de Transito. Atua em todas as rodovias estaduais 

e parte das rodovias federais que cruzam o Estado do Parana, atraves de seis com

panhias com sede administrativa nos municlpios de Curitiba, Londrina, Cascavel, 

Maringa, Ponta Grossa e Pato Branco, responsaveis por sessenta e quatro PPRv. 

A malha rodoviaria sob jurisdi~ao do batalhao corresponds a pouco mais de 

11,7 mil quilometros de rodovias estaduais e 3,5 mil quilometros de rodovias federais 

delegadas a sua responsabilidade por for~a de convenio firmado com o Departa

mento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), significando uma media de 230 

quilometros sob a responsabilidade de cada posto policial, cuja atribui~ao dos seus 

integrantes vai alem da fiscaliza~ao de vefculos e documentos, excesso de velocida

de e atendimento aos acidentes ocorridos, ja que atua frequentemente em apoio aos 

varios 6rgaos estaduais em campanhas de fiscaliza~ao levadas a efeito nas rodovias 

paranaenses. 

Ha que se constatar que determinados PPRv tern como jurisdi~ao ate mais de 

400 quilometros de rodovias, conforme mostra o Quadro 1 exposto a seguir. 

As figuras 1 e 2 ilustram a distribui~ao das sedes de companhias de policia 

rodoviaria no Estado do Parana e a localiza~ao dos PPRv ao Iongo das rodovias: 
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FIGURA 1- DISTRIBUI<;AO DAS SEDES DE CIA BPRV NO ESTADO DO PARANA 
Fonte: 3a. Segao do Estado Maier do BPRv (2008) 

FIGURA 2- DISTRIBUICAO DOS PPRV NO EST ADO DO PARANA 
Fonte: 3a. Segao do Estado Maier do BPRv (2008) 
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0 Quadro 1 apresenta a distribuic;ao da malha rodoviaria estadual e federal 

sob a jurisdic;ao das Cias do BPRv distribuidos no Estado do Parana: 
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MALHA RODOVIARIA 

CIAPRv TOTAL 
RODOVIAS ESTADUAIS RODOVIAS FEDERAlS 

13 CURITIBA 1.361+105 m 455+799 m 1.816+904 m 
23 LONDRINA 2.501+800 m 521+528 m 3.023+328 m 
33 CASCAVEL 1.579+236 m 290+005 m 1.869+241 m 
43 MARINGA 3.087+899 m 591+769 m 3.679+668 m 

5a PONT A GROSSA 1.482+397 m 859+150 m 2.341+547 m 
6a P ATO BRANCO 1.562+540 m 336+630 m 1.899+170 m 

TOTALGERAL 11.574+977 m 3.054+881 m 14.629+858 m 
QUADRO 1 - MALHA RODOVIARIA DE RESPONSABILIDADE DAS CIAS DE PRV DA PMPR 
Fonte: Pesquisa de campo na 3a sec;ao do Estado Maior do BPRv (2008) 
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4 METODOLOGIA 

Segundo Vergara (2004 ), a metodologia tern como func;ao o estabelecimento 

do caminho do pensamento e da pratica, objetos estes que serao utilizados para a 

abordagem de uma realidade, porem com urn determinado objetivo a ser atingido 

segundo criterios basicos orientados quanta aos fins e aos meios. 

4.1 CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada utilizando-se o metoda dialetico, objetivando penetrar 

na analise da distribuic;ao do efetivo do Batalhao de Polfcia Rodoviaria da Policia 

Militar do Parana em consonancia com a evoluc;ao da populac;ao, da frota de vefcu

los e do fndice de acidentes registrados no Estado do Parana nos ultimos cinco a

nos, objetivando o estabelecimento de criterios harmonicas para a aplicac;ao dos 

policiais-militares nas rodovias paranaenses. 

Os referenciais utilizados no desenvolvimento dos trabalhos foram livros da 

area de administrac;ao, referentes a gestao humana, leis, manuais, regulamentos 

das organizac;oes militares, materiais publicados em livros, revistas, jornais, rede 

eletronica e pesquisa documental desenvolvida com consultas diretas as fichas de 

ocorrencias, escalas e levantamentos estatfsticos realizados na documentac;ao ar

quivada no Batalhao de Policia Rodoviaria. 

A pesquisa desenvolveu-se em Curitiba com analise de todos os 64 postos de 

policia rodoviaria distribufdos por todo o Estado do Parana. Os dados sobre as se

des das unidades, malha rodoviaria, a extensao rodoviaria sob a responsabilidade 
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de cada urn, do material e do efetivo disponlvel do BPRv foram colhidos de relat6rios 

do setor de planejamento, de pessoal e de loglstica arquivados na sede do Batalhao 

de Poll cia Rodoviaria e 1 a e 38 Se<f6es do Estado Maior da PMPR. Foram pesquisa

dos tambem os arquivos do Departamento de Estradas e Rodagem no que se refere 

as notifica(f6es e registros de acidentes. Os dados referentes a evolu<fao da popula

Cfao do Estado do Parana, da frota de velculos registrados foram obtidos atraves do 

Institute Brasileiro d_e Geografia e Estatrstica (IBGE) e Departamento de Transito do 

Estado do Parana (DETRAN). 

4.2 ANALISE DOS DADOS 

4.2.1 Evoluc;ao da populac;ao e dos veiculos 

Os dados referentes a evolu<fao da popula<fao do Estado do Parana, da frota 

de veiculos registrados foram obtidos atraves do Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatistica (IBGE) e Departamento de Transito do Estado do Parana (DETRAN). 

4.2.1.1 Parana 

A Tabela 1 aponta a evolu<fao da frota de veiculos cadastrados no DE

TRAN/PR entre os anos de 2003 e 2007 e a evolu<fao da populagao paranaense, 

com base nas proje(f6es realizadas pelo IBGE, hasteadas no Censo Demogratico de 

2002 e a malha rodoviaria estadual e federal afeta a fiscaliza(fao do BPRv: 
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FROTADE VEICULOS POPULACAO MALHA 
ANOS 

EVOLUCAO 
RODOV. (EM 

QUANT. EVOLUCAO EST I MAD A KM) 

2003 2.929.662 9.906.866 

2004 3.182.172 10.135.388 

2005 3.432.367 26,7% 10.275.407 5,1% 14.629,858 

2006 3.675.703 10.363.128 

2007 3.999.483 10.443.822 

TABELA 1 - EVOLU<;AO DA FROT A D E VE(CULOS E DA POPULA<;AO DO PARANA 2003/ 2007 
Fonte: IBGE (2002); DETRAN/PR; 3a. s e9ao EM BPRv (Pianejamento) 

A Figura 3 ilustra a evoluc;ao anual da freta de veiculos e da populac;ao esti-

mada no Parana entre os anos de 2003 e 2007: 

--- ---------·--· 
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FIGURA 3- EVOLU<;AO DA FROTA DE VE(CULOS E DA POPULA<;AO DO PARANA 
Fonte: IBGE (2002); DETRAN/PR; 3a. Se9ao EM BPRv (Pianejamento) 

As facilidades na obtenc;ao de credito para aquisic;ao de autom6veis no Brasil 

aumentaram espetacularmente nos ultimos anos, fato que contribuiu para o cresci-

menta da freta de veiculos circulantes. Pela analise do quadro e do grafico expostos 
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verifica-se que a frota de vefculos cadastrados no DETRAN/PR evoluiu quase 27°/o, 

a populac;ao estimada do Estado do Parana evoluiu pouco mais de 5o/o. 

4.2.1.2 Cidades sedes das Companhias de Polfcia Rodoviaria da Polfcia Militar do 

Parana 

0 Quadro 2 demonstra o crescimento populacional e o Quadro 4 a evoluc;ao 

da frota de vefculos das principais cidades paranaenses onde estao situadas as se-

des das Companhias de Poll cia Rodoviaria entre os a nos de 2003 e 2007, com base 

nas projec;oes realizadas pelo IBGE, hasteadas no Censo Demografico de 2002 e no 

DETRAN/PR: 

COMPANHIAS DE POLiCIA RODOVIARIA 
SEDES 

Populac;ao 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Curitiba 1.692.828 1.716.739 1.738.611 1.758.289 1.775.840 1.791.448 
Londrina 471.773 476.843 481.284 485.150 488.457 491.251 
Cascavel 264.994 269.593 273.863 277.827 281.494 284.882 
Maringa 306.680 310.882 314.715 318.226 321.421 324.299 

Ponta Grossa 292.741 296.918 300.735 304.175 307.264 310.041 
Pato Branco 66.073 66.891 67.599 68.247 68.810 69.295 

QUADRO 2- POPULA<;AO DAS CIDADES SEDES DAS COMPANHIAS DE POLICIA RODOVIARIA 
Fonte: IBGE (2002); DETRAN/PR; 3a. se<;ao EM BPRv (Pianejamento) 

FROTA DE VEiCULOS DO PARANA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Curitiba 722.997 761.582 791.286 843.300 907.154 963.464 1.035.819 1.054.535 
Londrina 164.637 171.929 183.952 196.205 210.257 220.637 235.457 
Cas cave I 76.307 82.319 89.380 97.374 105.750 113.602 123.375 
Maringa 120.813 129.727 140.654 151.278 161.223 171.382 185.755 
Ponta Grossa 70.215 74.796 80.489 87.002 94.011 101.093 110.367 
Pato Branco 19.531 20.813 22.513 24.509 26.295 28.341 31.030 -QUADRO 3- EVOLU<;AO DA FROTA DE VEICULOS CADASTRADOS NO PARANA POR MUNICPIO 

Fonte: DETRAN - Coordenadoria de Vefculos 

239.328 
127.195 
191.458 
113.762 
31.919 
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A Figura 4 ilustra a evoluc;ao anual da frota de veiculos nas cidades sedes 

das Companhias de Policia Rodoviaria entre os anos de 2001 a 2008: 
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--..-- Cascavel 

----*- Maringa 

400.000 --*- Ponta Grossa 

--+-- Pato Branco 
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0 
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FIGURA 4- EVOLUQAO DA FROTA DE VEfCULOS DAS CIDADES SEDES DAS CIAS PRV 
Fonte: DETRAN - Coordenadoria de Verculos 

A Figura 5 ilustra a evoluc;ao anual da frota de veiculos e da populac;ao esti-

mada nas cidades sedes das Companhias de Policia Rodoviaria entre os anos de 

2001 a 2008: 

3.600.000 
3.400.000 
3.200.000 
3.000.000 
2.800.000 
2.600.000 
2.400.000 
2.200.000 
2.000.000 
1.800.000 
1.600.000 
1.400.000 
1.200.000 
1.000.000 

800.000 
600.000 
400.000 
200.000 

0 

0 ~ ICO 
(.)> e ro u.. 
"S 
c.. 
0 
a.. 

2001 

0 ~ ICO 
(.)> e ro u.. 
"S 
c.. 
0 
a.. 

2002 

0 ~ 0 ~ ICO ICO 
(.)> e (.)> e ro u.. ro u.. 
"S "S 
c.. c.. 
0 0 
a.. a.. 

2003 2004 

0 ~ 0 ~ ICO ICO 
(.)> e (.)> e ro u.. ro u.. 
"S "S 
c.. c.. 
0 0 
a.. a.. 

2005 2006 

0 ~ ICO 
(.)> e ro u.. 
"S 
c.. 
0 
a.. 

2007 

0 
ICO 
(.)> 
ro 
"S 
c.. 
0 
a.. 

~ e 
u.. 

2008 

~ Pato Branco 

• Ponta Grossa 

o Maringa 

D Cascavel 

• Londrina 

mal Curitiba 

FIGURA 5- EVOLUQAO DA FROTA DE VEfCULOS E DA POPULAQAO DOS MUNICfPIOS SE
DES DAS CIAS PRV I PMPR 

Fonte: IBGE (2002), DETRAN - Coordenadoria de Velculos 
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Os dados apresentados acima demonstram o constante crescimento da frota 

I 

de veiculos em proporc;ao maior que o populacional, confirmando as afirmativas ja 

elencadas no presente estudo. 

4.2.2 Evolucao do numero de condutores de veiculos do Parana 

0 Quadro 4 demonstra o numero de condutores, por genera, do estado do 

Parana entre os anos de 2001 a 2008, com base nos registros do DETRAN/PR: 

ANO MASCULINO FEMININO 
2001 1.893.195 638.864 

2002 1.999.931 698.317 
2003 2.118.277 765.157 
2004 2.232.281 830.450 
2005 2.345.429 899.302 
2006 2.510.163 927.307 
2007 2.664.978 965.821 
2008* 2.708.416 988.249 

QUADRO 4- CONDUTORES CADASTRADOS NO EST ADO DO PARANA 
Fonte: DETRAN - Coordenadoria de Habilitayao 

*Dados ate Abril 
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FIGURA 6- CONDUTORES DE VEICULOS CADASTRADOS NO PARANA 
Fonte: DETRAN - Coordenadoria de Habilitayao 

TOTAL 
2.532.059 

2.698.248 
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3.062.731 
3.244.731 
3.437.470 
3.630.799 
3.696.665 
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4.2.3 Acidentes com vitimas fatais e feridos no territ6rio paranaense 

A Figura 7 apresenta o registro dos acidentes com vitimas registrados entre 

os anos de 2003 e 2007 nas rodovias federais e estaduais paranaenses, sob a juris-

di<;ao do BPRv. 

----------------·------···--·-·-·-----
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• Acidentes c/vftimas 111 vftimas fatais • Feridos 

FIGURA 7- EVOLU<;AO ACIDENTES COM VITIMAS FATAIS E FERIDOS NO PARANA 
Fonte: DETRAN/PR; BPRv 

0 Quadro 5 demonstra o numero de acidentes atendidos especificamente pe-

los PPRv os anos de 2001 a 2008, com base nos registros do DER/PR: 

ACIDENTES ATENDIDOS 

POSTOS PRv 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
SAO LUIZ DO PURUNA 360 404 435 381 417 1997 
CONTORNO SUL 465 571 685 737 765 3223 
CABO CESAR 215 243 300 254 281 1293 
SAO MATEUS DO SUL 243 253 255 299 333 1383 
UNIAO DA VITQRIA 304 296 317 330 370 1617 
GRACIOSA ) 303 291 336 355 338 1623 
PONTAL DO PARANA 207 255 308 276 293 1339 
GUARATUBA 23 14 27 10 10 84 
ARAUCARIA 240 289 297 317 335 1478 
LAPA 196 201 191 218 204 1010 
COROADOS 90 74 68 90 74 396 

CONTINUA 



ALEXANDRA 72 100 112 109 
TOTAL DA 1" CIA PRv 2718 2991 3331 3376 
IBIPORA 588 671 746 705 
CORNELIO PROCOPIO 168 209 232 201 
JAGUAPITA 99 120 123 135 
CHARLES NAUFAL 91 95 99 89 
SAO SEBASTIAO DA AMORE IRA 112 106 109 99 
ANDIRA 112 135 152 116 
CAMBARA 145 143 170 151 
SANTO ANTONIO DA PLATINA 179 172 188 193 
SIQUEIRA CAMPOS 115 126 162 140 
ROLAND lA 379 402 459 462 
APUCARANA 263 324 331 292 
UBADOSUL 160 132 152 144 
MAUA DA SERRA 299 343 364 300 
IBAITI 123 146 132 132 
PORTOCAPIM 66 82 78 83 
TOTAL DA 2" CIA PRv 2899 3206 3497 3242 
CASCAVEL 358 420 488 512 
MAL. CANDIDO RONDON 122 137 137 141 
GUAIRA 65 107 93 135 
PALOTINA 93 98 107 92 
LINDOESTE 150 192 188 205 
ASSIS CHATEAUBRIAND 135 139 151 136 
SANTA HELENA 149 204 198 173 
UBIRATA 114 152 191 159 
TOTAL DA 3" CIA PRv 1186 1449 1553 1553 
BALAN<;;A (PEABIRU) 8 186 199 216 
PARANA VAl 227 298 268 256 
LOANDA 88 135 121 126 
CAMPO MOURAO 263 223 236 202 
CRUZEIRO DO OESTE 257 294 325 340 
CIANORTE 189 279 239 247 
COLORADO 111 118 132 120 
GOIOERE 105 134 161 121 
PEROLA 50 70 72 58 
IGUARA<;;U 101 141 146 166 
CIDADE GAUCHA 63 65 79 78 
SAO PEDRO DO IVAI 104 81 108 114 
MARIALVA 539 625 539 486 
PORTO CAMARGO 34 52 72 53 
TOTAL DA 4" CIA PRv 2139 2701 2697 2583 
FURNAS 600 590 593 554 
PIRAI DOSUL 344 277 292 292 
GUARAPUAVA 140 167 205 209 
ITA NGA 197 189 193 181 
IRATI 315 360 389 393 
ARAPOTI 252 204 239 236 
IMBAU 454 465 547 407 
VENTANIA 30 78 102 93 
TOTAL DA 5" CIA PRv 2332 2330 2560 2365 
PATOBRANCO 264 301 301 229 
CAMPO ALTO 66 68 97 62 
PALMAS 140 159 135 106 
CHOPINZINHO 243 237 263 240 
ESP I GAO ALTO 93 108 108 81 
FRANCISCO BEL TRAO 353 408 400 403 
PLANALTO 294 314 296 299 
TOTAL DA 6" CIA PRv 1453 1595 1600 1420 

QUADRO 5- NUMERO DE ACIDENTES ATENDIDOS PELOS PPRVS 
Fonte: BPRv 
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CONTINUA<;;Ao 
153 546 

3573 15989 
742 3452 
206 1016 
144 621 
91 465 
106 532 
144 659 
138 747 
227 959 
159 702 
460 2162 
338 1548 
130 718 
328 1634 
171 704 
87 396 

3471 16315 
430 2208 
202 739 
141 541 
83 473 
167 902 
158 719 
198 922 
191 807 

1570 7311 
241 850 
286 1335 
128 598 
286 1210 
379 1595 
314 1268 
148 629 
141 662 
68 318 
181 735 
84 369 
122 529 
559 2748 
57 268 

2994 13114 
647 2984 
275 1480 
197 918 
190 950 
419 1876 
219 1150 
502 2375 
78 381 

2527 12114 
239 1334 
48 341 
114 654 
223 1206 
97 487 
373 1937 
311 1514 
1405 7473 
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Nos ultimos cinco anos, o fndice de acidentes com vftimas no Parana sofreu 

urn aumento na ordem de 24%, enquanto o numero de mortes nao atingiu 0,5%. Ja 

o numero de feridos aumentou em 22,7%. Apesar do numero de vftimas fatais nao 

ter registrado grandes percentuais de aumento, sao quase 1, 7 mil pessoas perdendo 

suas vidas a cada ano nas rodovias paranaenses. 

4.2.4 Dados do Batalhao de Policia Rodoviaria 

A Tabela 2 e a Figura 8 apresentam urn demonstrative da evoluc;ao do efetivo 

do BPRv no perfodo de 2003 a 2007: 

w ... 0 :E w C:E -:... w ....11-Q w enc w c 1- wz> .=:: en 0 z w<C 0 > >w-
0 1-0 w cw z a::: a::: ·- :::E en Z<Cz z ~0 1- <o o~ wa.. 
<( > en c_ D. :Ell. w >< -o ~ ·~ 0::: w ===a. c z D. ~<( z 

2003 900 86 138 

2004 892 65 76 

2005 852 906 55 78 64 

2006 940 74 121 

2007 936 76 99 

~' 1 Ferias, licenya especial, em 1icen9a para tratamento de saude. 

\~I Efetivo dividido em tres grupos aplicados em escalas de 24h x 48h 

TABELA 2- EVOLU<;AO DO EFETIVO DO BPRV E SUA APLICABILIDADE 
Fonte: 1a. segao BPRv 

O_w 
ll.Ut-en-en 
-....10 co 

D. 

676 

751 

773 

745 

761 

wen~ 
C<(~ 
<(- > - u 0::: c ::J D. 

•W 0 !;!: 
:::E D. D. 

10,6 

11,7 

12,1 

11,6 

11,9 
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FIGURA 8- EFETIVO DO BPRV E SUA APLICABILIDADE (2003- 2007) 
Fonte: 1 a. sec;ao BPRv 
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0 Quadro 6 apresenta a distribui9ao do efetivo de policiais-militares par posto, 
atividade e viaturas, motos e autom6veis, de cada subunidade do BPRv, que estao 
diretamente vinculados ao atendimento da sociedade. 
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APLICACAO DOS RECURSOS DO BPRV 
SUBUNIDADES OPERACIONAIS 

EFETIVO VIATURA 
CIA POSTO TOTAL ADMINISTRATIVO OPERA ClONAL QUANTI DADE 
PRV 

CARGA HORARIA 0800H - 1730H 24 HORAS 
18 ALEXANDRA 7 1 2 2 

CIA ALMIRANTE 7 1 2 2 
PRV TAMANDARE 

ARAUCARIA 7 1 2 2 
CONTORNO 10 1 3 2 
SUL - CURITI-
BA 
COROADOS 9 0 3 1 
GRACIOSA 7 1 2 2 
GUARATUBA 4 1 1 1 
LAPA 7 1 2 2 
PONTAL DO 7 1 2 2 
PARANA 
SAO LUIZ DO 10 1 3 1 
PURUNA 
SAO MATE US 7 1 2 2 
DOSUL 
UN lAO DA VI- 7 1 2 1 
T6RIA 

CONTINUA 
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CONTINUA<;AO 
28 ANDIRA 9 1 2 1 

CIA APUCARANA 8 2 2 3 
PRV CAMBARA 14 2 4 3 

CHARLES 7 1 2 2 
NAUFAL 
CORNELIO 8 2 2 2 
PROC6PIO 
IBAITI 8 2 2 1 
IBIPORA 12 0 4 2 
JAGUAPITA 7 1 2 1 
MAUA DA 7 1 2 2 
SERRA 
PORTO CAPIM 7 1 2 2 
PORTO UBA 8 2 2 1 
DOSUL 
ROLAND lA 9 0 3 2 
S. ANTONIO 9 0 3 2 
DA PLATINA 
S. SEBASTIAO 7 1 2 1 
DAAMOREIRA 
SIQUEIRA 8 2 2 1 
CAMPOS 

38 ASSIS CHATE- 14 2 4 2 
CIA AU BRIAND 
PRV CASCAVEL 18 1 5 4 

GUAIRA 17 2 5 2 
LINDOESTE 16 1 5 2 
PALOTINA 11 2 3 2 
QUATRO PON- 14 2 4 2 
TES 
UBI RATA 16 1 5 2 
SANTA HELE- 13 1 4 2 
NA 

48 CAMPO MOU- 12 0 4 3 
CIA RAo 
PRV CIANORTE 13 1 4 1 

CIDADE GAU- 9 0 3 1 
CHA 
COLORADO 8 2 2 1 
CRUZEIRO DO 12 0 4 2 
OESTE 
GOIOERE 8 2 2 1 
IGUARA<;U 11 2 3 1 
LOANDA 8 2 2 2 
MARIALVA 19 1 6 4 
PARANA VAl 14 2 4 3 
PEABIRU 12 0 4 2 
PEROLA 4 1 1 1 
PORTO CA- 8 2 2 1 
MARGO 
SAO PEDRO 8 2 2 1 
DO IVAI 

sa ARAPOTI 10 1 3 2 
CIA FURNAS 13 1 4 3 
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0 3 4 

QUADRO 6- APLI DOS RECURSOS DO BPRV POR POSTO (2008) 
FONTE: 1 a e 3 a Sec;ao BPRv 

Em relac;ao ao efetivo do BPRv, e possivel constatar que, nos ultimos cinco 

anos, apesar da evoluc;ao da frota de veiculos no Estado, este nao sofreu pratica-

mente nenhuma evoluc;ao, ja que se manteve com media de 915 policiais militares. 

Do efetivo disponivel em 2007 no BPRv, 3,7°/o eram aplicados nas atividades 

administrativas (sec;oes do EM, estatistica, telefonistas, operadores de radio, entre 

outros); 3,4°/o destinam-se a compor a ROT AM (equipes de policiais rodoviarios des-

tacados para exercicio de fiscalizac;ao volante nas rodovias sob jurisdic;ao do BPRv, 

os quais, em virtude do pequeno efetivo disponivel, operam em dias e horarios ino-

pinados, como forma de suprir a carencia e a extensao de rodovias afeta a cada 

um). 

As EPET consomem 1 °/o do efetivo e, muito em bora nao ten ham ligac;ao dire-

ta com a atividade de policiamento ostensivo, exercem um papel fundamental na 

educac;ao de transito para futuros motoristas. 

Ferias, licenc;a especial, licenc;a para tratamento de saude e em cursos de es-

pecializac;ao geram indisponibilidade de 1 0,6°/o do efetivo atual. 
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Para o cumprimento das escalas nos PPRv e disponibilizado atualmente 

81 ,3°/o do efetivo do batalhao, correspondendo a 761 integrantes. Considerando que 

as escalas de servic;o praticadas sao de 24 horas de atividade por 48 horas de re-

pouso, o efetivo medio aplicado em cada jornada de trabalho nao chega a quatro 

policiais por posto. 

Segundo a 18
. Sec;ao do EM do BPRv a carencia de efetivo atingiu urn pata-

mar que leva o comando da unidade a aplicar o comandante de uma das com pan hi-

as de policia rodoviaria (1 8 • Cia BPRv) em func;6es de chefia de rna is duas sec;oes 

do EM do batalhao. 

0 efetivo aplicado em cada jornada de trabalho nos PPRv e responsavel pela 

fiscalizac;ao de vefculos, documentos, excesso de velocidade, embriaguez, entre 

outras atividades inerentes ao trabalho do policial rodoviario em trechos rodoviarios 

que ultrapassam os quatrocentos quil6metros. 

0 Quadro 7 apresenta a distribuic;ao das rodovias estaduais e federais pelos 

quais sao responsaveis os postos de Polfcia Rodoviaria e suas extens6es em quilo-

metragem. 

in CIA o;r pos:ro ,/tTl, ~,,~,:lj!i: ''bR;ODOVIAS m'"'' TOT~KM 
.~' 

* 

·'' ii . 
1a !Alexandra IPR 508 I PR 412 I MUNICIPAL I 37+300 m 
1a IAlmirante Tamandare PR 092 I PR 340 I PR 417 I PR 418 I PR 506 I PR 509 212+200 m 

1a iAraucaria 
IBR 476 I PR 281 I PR 419 I PR 420 I PR 423 I PR 510 I 179+900 m 
IPR 511 

1a ~ontomo Sui BR 277 I BR 376 I PR 418 I PR 510 I PR 090 135+600 m 
1a ~oro ados IPR 412 39+600 m 

1a IGraciosa 
iPR 410 I PR 411 I PR 408 I PR 340 I PR 405 I PR 404 I 

224,0 
IPR 506 I PR 415 I PR 340 I PR 405 I PR 400 

1a !Guaratuba IPR 412 5+800 m 
1a ILapa IBR 476 I PR 427 I PR 433 I PR 512 216,0 
1a IPontal do Parana IPR 412 I PR 407 74,0 

1a Sao Luiz do Puruna BR 277 I BR 376 I PR 423 110,0 

1a Sao Mateus do Sul BR 476 I PR 151 I PR 364 I PR 281 I PR 160 I PRT 153 281+500 m 
p Uniao da Vit6ria BR 153 I BR 476 I PR 170 I PR 446 I PR 447 I PRT 280 396+800 m 
2a ~dira PR 518 I PR 517 I BR 369 I PR436 I PR 519 I PR 092 163+ 110m 
2a Apucarana BR 369 I BR 376 I PR 170 I PR 532 I PR 539 I PR 654 I 189+550 m 
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!MUNICIPAL 
2. Cam bani ~R 153 I BR 369 I PR 431 I PR 858 I PR 515 I PR 151 165+700 m 
2. Charles Naufal PR 323 I PR 160 I PR 443 I PR 445 I PR 442 I PR 437 130+560 m 
2. Cornelio Procopio ~R 369 I PR 518 I PR 160 I PR 442 I PR 525 I PR 218 170+750 m 

2. baiti 
~R 153 I BR 272 I PR 160 I PR 435 I PR 436 I PR 531 I 

328+650 m 
IPR 960 I PR 961 I PR 963 

CONTINUA 

CONTINUA<;::AO 

2. bipora 
IPR 538 I PR 545 I PR 218 I PR 090 I PR 445 I PR 323 I 

322+230m 
IBR 369 

2. Jaguapita PR 170 I PR 218 I PR 340 I PR 454 I PR 534 156+500 M 
2. Maua da Serra PRT 272 I BR 376 I PR 445 322+230 m 

2. Porto Capim 
IJ>R 090 I PR 170 I PR 340 I PR 437 I PR 445 I PR 450 I 

172+600m 
IPR 537 I PR 543 

2. Porto Uba do Sul 
~R 272 I BR 466 I PR 082 I PR 170 I PR 451 I PR453 I 

298+400 m 
PR 535 I MUNICIPAL 

2. Rolandia ~R 369 I BR 444 I PR 218 I PR 323 87+600 m 
2. Santo Antonio da Platina ~R 153 I PR 092 I PR 151 I PR 436 I PR 439 I PR 218 261+670m 
2. Sao Sebastiao da Amoreira PR 160 I PR 218 I PR 090 I PR 525 155+500 m 
2. Siqueira Campos ~R 272 I PR 151 I PR 092 I PR 218 I PR422 I PR 424 231+450 m 

3. Assis Chateaubriand 
PR 180 I PR 239 I PR 317 I PR 364 I PR 486 I PR 575 I 

235+920 m IPR 581 

3. Cascavel 
~R 369 I BR 467 I PR 180 I PR 317 I PR 471 I PR474 I 

459+390m 
IPR 484 I PR 486 I PR 573 I PR 585 I PR 875 

3. Guaira 
PR 323 I PR 487 I PR 364 I BR 272 I BR 163 I Acesso 

123+135 m 
!Ponte I Ponte 

3. Lindoeste PRT 163 I PR 180 I PR 484 I PR 586 I PR 592 161+702 m 

3. Mal Candido Rondon 
~R 163 I PRT 467 I PRT 163 I PR 239 I PR 491 I PR 495 I 

171+120 m 
PR589 

3. Palo tina ~R 491 I PR 873 I PR 182 I PR 364 137+720 m 

3• Santa Helena 
PR 317 I PR 488 I PR 495 I PR 497 I PR 585 I PR 870 I 

300+990 m 
PR 874 I PR 590 

3. Ubirata 
~R 369 I PR472 I PR239 I PR468 IPR471 IPR 474 I 

283+400m 
PR 364 I PR 574 

4. Campo Mourao 
~R 158 I BR 272 I BR 369 I BR 487 I PR 082 I PR 317 I 

479+300m 
IPR 465 I PR 471 I PR 549 I PR 553 I PR 558 I PR 567 

4• Cianorte IPR 323 I PR 082 I PR 498 I PR 479 I PR 5581 PR 567 197,0 m 
4. Cidade Gaucha ~R 492 I PR 082 I PR 482 I PR 180 I PR 576 162+070 m 

4. Colorado 
IPR 317 I PR 371 I PR 340 I PR 461 I PR 463 I PR 464 I 

312+470 m 
PR 542 I PR 750 I 

4. Cruzeiro do Oeste 
IPR 180 I PR 323 I PR 468 I PR 477 I PR 479 I PR 482 I 

431+470 m 
PR 486 I PR 580 I PR 680 I PR 681 I BR 487 

4• Goioere 
IPR 1801 BR2721PR317 IPR4681PR4721PR4791 

233+310 m 
PR468 

4• guara<;u 
IJ>R 218 I PR 317 I PR 454 I PR 458 I PR 461 I PR 548 I 

289+400 m 
PR550 

4. Loanda 
BR 376 I PR 182 IPR218 I PR478 IPR480 IPR485 I 

436+200m 
IPR 557 I PR 569 I PR 576 I PR 577 

4• Marialva 
~R 376 I PR 317 I PR 323 I PR 551 I PR 552 I PR 554 I 

269+630m 
PR 444 I PR 455 I PR 456 I PR 895 I PR 896 
~R 376 I BR 158 I PR 180 IPR218 I PR492 I PR494 I 

4. Paranavai IPR 555 I PR 556 I PR 557 I PR 559 I PR 561 I PR 498 I 562+550m 
IPR554 

4. Perola PR 182 I PR 485 I PR 487 I PR 489 I PR 490 I PR 587 185+770 m 
4. Porto Camargo PR 082 I PR 182 I PR 485 I BR 487 I PR 489 I PR 969 142+680 m 

4. Sao Pedro do Ivai 
BR 369 I PRT 369 I PR 549 I PR 082 I PR 546 I PR 457 I 191+450 m 
PR453 

5. ~apoti PR 092 I PR 151 IPR 239 I PR 422 I BR 272 310,0 m 
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5a !Furnas IBR 376 I PR 151 I PR 513 I PR 438 I BR 487 242,0m 

sa Puarapuava BR 466 I PR 170 I PR 364 I PR 540 232+150 m 

sa mbau 
~R 376 I BR 153 I BR 487 I PR 160 I PR 239 I PR 340 I 

584,0 m 
PR441 

sa rati IBR 277 I PRT 153 I PR 460 I PR 364 I PR 438 I PR 522 411+050 m 
CONTINUA 

CONTINUA<;:Ao 
5. Pirai do Su1 IPR 090 I PR 151 I PR 340 

sa Pi tang a 
~R 466 I PR 239 I PR 460 I BR 466 I PR 485 I PR 456 I 
~R 158 I PR 364 I BR 487 I PR 462 

5. Ventania IBR 153 I PR 090 I PR 239 I PR 160 
6a Campo Alto ~R 280 I PR 459 

6a Chopinzinho 
~R 158 I PRT 158 I PR 281 I BR 373 I PR 493 I PR 475 I 
~R5~1m5~1m5mlm5~1m~2 

6" Espigao Alto ~R473 IPR475 IPR484 

6" Palmas ~RT 280 I PR 449 I PR 459 I 

6" Pato Branco 
~R 158 I PRT 158 I PRT 280 I PR 281 I BR 373 I PR 493 

PR 562 I PR 918 
PRT 163 I PR 180 I PR 182 I PR 281 I PR 471 I PR 481 I 

6" Planalto ~R 582 I PR 583 I PR 592 I PR 878 I PR 880 I PR 881 I 
IPR 883 I PR 885 I PR 886 I PR 889 

QUADRO 7- RESPONSABILIDADE TERRITORIAL DOS POSTOS I BPRV (2008) 
Fonte: 1 a e 3 a Se9ao BPRv 

360,0 m 

393+450m 

209,0 m 
94 + 700 m 

444+550 m 

211+620 m 

164+640 m 

215+570 m 

374+040 m 

A Tabela 3 apresenta a relagao entre a media de quilometragem de respon-

sabilidade de cada posto de policia rodoviaria com sua capacidade, por equipe de 

policiais-militares rodoviarios, para atender qualquer acidente dentro do trecho de 

rodovia estabelecido. 
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RESPONSABILIDADE TERRITORIAL POR EQUIPE RODOVIARIA 
POSTO KM PMS POR TURNO MEDIA KM/PM 

DE TRABALHO 
18 ALEXANDRA 37+300 1 37,3 

CIA ALMIRANTE TAMANDARE 212+200 1 212,2 
PRV ARAUCARIA 179+900 1 179,9 

CONTORNO SUL- CURITIBA 135+600 1,5 90,4 
COROADOS 39+600 1,5 26,4 
GRACIOSA 224,0 1 224 
GUARATUBA 5+800 1 5,8 
LAPA 216,0 1 216 
PONTAL DO PARANA 74,0 1 74 
SAO LUIZ DO PURUNA 110,0 1,5 73,3 
SAO MATEUS DO SUL 281+500 1 281,5 
UNIAO DA VITORIA 396+800 1 396,8 

28 ANDIRA 163+110 1 163,1 
CIA APUCARANA 189+550 1 189,5 
PRV CAMBARA 165+700 2 82,8 

CHARLES NAUFAL 130+560 1 130,5 
CORNELIO PROCOPIO 170+750 1 170,7 
IBAITI 328+650 1 328,6 
IBIPORA 322+230 2 161 '1 
JAGUAPITA 156+500 1 156,5 

CONTINUA 



61 

TABELA 3- DEMONSTRATIVO DE RESPONSABILIDADE TERRITORIAL POR EQUIPE DE ATEN
DIMENTO DE OCORRENCIAS) 

FONTE: Pesquisa de campo 

Segundo o Setor de Planejamento do BPRv, no atendimento a acidentes nas 

rodovias o policial rodoviario consome em media tres horas para elaborac;ao do 80-

AT para os acidentes sem vltimas e seis horas quando da existencia de vltimas, po-
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dendo esse tempo se estender por varias horas a mais, quando do acompanhamen-

to de prisoes em flagrante delito, fato que nao tern sido raro. 

Ah3m das demandas formais de preenchimento de toda a documentar;ao, e-

xiste a grande quilometragem sob responsabilidade de cada posto. As quilometra-

gens descritas que extrapolam urn raio de 80 km de distancia devem ser motivo de 

preocupar;ao e estudo a fim de que se verifique a qualidade do servir;o que se esta 

prestando, principalmente em casos de emergencia. 

4.2.5 Realizac;ao de operac;oes do BPRv 

0 BPRv ap6ia as demais unidades policiais-militares em ar;oes que exijam 

grande mobilizar;ao policial, ou de maneira direta quando as ar;oes do policiamento 

ostensivo convencional invade a area jurisdicional do policiamento rodoviario. Traba-

lha em conjunto tambem com outros setores que se utilizam das rodovias como local 

de desenvolvimento de suas atividades. Exemplificando: Polfcia Civil, Polfcia Fede-

ral, Receita Estadual e Federal, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, entre 

outras. 

COMPANHIAS BPRV- APOIO AOS OUTROS ORGAOS 
2003 

13 CIA Organizagoes Policiais-Militares 62 
Outras organizagoes 255 

23 CIA Organizagoes Policiais-Militares 25 
Outras organizagoes 389 

33 CIA Organizagoes Policiais-Militares 33 
Outras organizagoes 867 

43 CIA Organizagoes Policiais-Militares 75 
Outras organizagoes 1308 

53 CIA Organizagoes Policiais-Mil ita res 26 
Outras organizagoes 534 

63 CIA Organizagoes Policiais-Militares 10 
Outras organizagoes 187 

TOTAL Organizagoes Policiais-Militares 231 
Outras organizagoes 3.540 

QUADRO 8- APOIO DAS CIAS PRV A OUTROS ORGAOS 
Fonte: 3 a Segao BPRv 

2004 2005 
49 22 

331 404 
46 29 

485 499 
35 24 

1215 1320 
78 65 

2056 1856 
36 33 

563 1764 
17 14 

365 299 
261 187 

5.015 6.122 

2006 2007 
100 411 
587 999 
49 198 

819 2501 
26 139 

892 790 
49 266 

1655 2490 
41 433 

817 2802 
16 47 

160 329 
281 1.494 

4.930 9.911 
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FIGURA 9 -APOIO DO BPRV A ORGANIZA<;OES POLICIAIS MILITARES 
Fonte: 3 a Sec;ao BPRv 

2007 
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~a~ 18 CIA 

• 28 CIA 

o 38 CIA 

048 CIA 

• 58 CIA 

8 68 CIA 

AIE3m do apoio dado as instituic;oes militares, como demonstrado no Quadro 8 

e Figura 9, e das atividades atinentes ao policiamento rodoviario, o efetivo disponibi-

lizado nos PPRv e tambem, costumeiramente, levado a prestar apoio as ac;oes de-

senvolvidas por outros 6rgaos governamentais, tais como Receita Federal e Estadu-

al, Exercito Brasileiro, Secretaria de Estado de Abastecimento (SEAB), Empresa Pa-

ranaense de Classificagao de Produtos (CLASPAR), Departamento Nacional de In-

fra-Estrutura de Transporte (DNIT), Agencia Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), lnstituto Ambiental do Parana (lAP), lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) e Departamento de Estradas e Roda-

gem (DER), particularmente nas EPET e na atuagao da Coordenadoria de Conces-

sao e Pedagiamento (CCP) e da Coordenadoria de Programagao e Acompanhamen-

to de Obras e Servigos (CPAO), as Concessionarias de Rodovias, a Defesa Civil, as 

operagoes de reintegragao de posse, os atos do Programa Parana em Agao e os 

eventos desportivos realizados nas rodovias estaduais. 
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4.2.6 Demonstrativo operacional por Cia PRv 

Em razao de pertencer a uma instituigao responsavel pela seguranga publica, 

o BPRv, embora tenha missao dirigida ao transito, nao pode se furtar de atuar alem 

de sua missao primeira, tambem como urn agente garantidor da paz social atuando 

sempre quando urn crime ou uma contravengao for cometida. Em suas milhares de 

abordagens o policial-militar rodoviario se depara com situagoes de crime em que 

atua entao como urn agente repressor do Estado e efetua as prisoes e apreens6es. 

0 Quadro 9 apresenta as prisoes e apreensoes realizadas pelos integrantes 

do BPRv nos tres ultimos anos: 

TIPO DE CRIME 
Crimes de trans ito (Arts. 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310 e 
311 do CTB) 

Crime de transito (Art. 306) 

Adultera<;ao CRL V 

CNH falsa 

Direc;ao perigosa 

Documento falso (uso) 

Estelionato 

Encaminhamento de menor 

Furta 

ldentidade falsa 
Mandado de prisao 

Porte I Uso de drogas 

Recepta<;ao 

Roubo 

Roubo a onibus 

Vefculo chassi lixado I Adulterado 

Veiculo recuperado 

Veiculo placas clonadas 

Contrabando I Descaminho 

Drogas 

Armas 

Total de prisoes I apreensoes 
QUADRO 9- PRISOES E APREENSOES REALIZADAS PELO BPRV 
Fonte: 3 a Se<;ao BPRv 
* Dados de janeiro a junho de 2008 

PRISOES E APREENSOES 

2006 2007 2008* 

120 
44 50 

151 164 77 

5 5 0 

11 5 1 

0 4 2 

0 30 5 

2 5 10 

29 21 0 

2 13 0 

4 7 1 
0 19 8 

0 2 0 

2 5 0 

0 10 4 

0 0 0 

1 5 0 

67 59 12 

3 2 50 

83 827 331 

253 290 202 

61 87 46 

784 1604 799 



65 

4.2.7 A~oes educativas da policia rodoviaria 

Para ficar fora das estatisticas basta recorrer a urn termo trivial para preser-

va<;;ao da vida em sua plenitude: preven<;;ao. No transite, motoristas, passageiros e 

pedestres sao os responsaveis pela redu<;;ao da violencia nas ruas e estradas. 

0 Batalhao de Polfcia Rodoviaria faz preven<;;ao investindo na realiza<;;ao de 

campanhas educativas como forma de garantia da preserva<;;ao da vida. Entao, vale-

se de parcerias tanto para obten<;;ao de recursos financeiros para produ<;;ao de in-

formativos, para utiliza<;;ao dos meios de comunica<;;ao em massa, quanto para a dis-

ponibiliza<;;ao de servi<;;os de outras entidades parceiras para execu<;;ao de suas 

campanhas como universidades, demais 6rgaos governamentais, entre outros. 

0 Quadro 10 e a Figura 10 demonstram o numero de a<;;6es educativas reali-

zadas por todas as companhias do Batalhao de Polfcia Rodoviaria e seus participan-

tes nos anos de 2003 a 2007. 

COMPANHIAS BPRV- ACOES DE PREVENCAO 
2003 2004 2005 

1a CIA Ac;oes educativas 4 0 0 
Participantes 330 0 0 

2a CIA Ac;oes educativas 17 19 28 
Participantes 1.339 1.085 2.982 

3aCIA Acoes educativas 8 16 16 
Participantes 532 1.382 1.203 

4aCIA Acoes educativas 2 14 28 
Participantes 200 1.671 2.479 

sa CIA Ac;oes educativas 0 0 1 
Participantes 0 0 60 

6aCIA Ac;oes educativas 12 1 3 
Participantes 734 22 129 

TOTAL Acoes ed ucativas 43 50 76 
Participantes 3.135 4.160 6.853 

QUADRO 10- A<;OES DE PREVEN<;AO DAS COMPANHIAS DO BPRV 
Fonte: 3 a Se<;ao BPRv 

2006 2007 
16 105 

487 6.825 
41 330 

2.378 27.093 
4 165 

214 6.348 
22 1.276 

2.463 38.078 
1 368 

54 19.722 
3 68 

215 5.058 
67 2312 

5.811 103.124 
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FIGURA 10- A<;OES DE PREVEN<;AO DAS COMPANHIAS DO BPRV 
Fonte: 3 a Sec;ao BPRv 

2007 

• 1a CIA 
~ 2a CIA 

M 3a CIA 

D 4a CIA 

• sa CIA 
1!!!!1 6a CIA 

Todas suas companhias desenvolvem campanhas e programas tais como: 
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a) Escola Pratica Educativa de Transite: projeto que oferece aulas praticas de 

transite aplicadas as crianc;as de 48 Serie do Ensino Fundamental. Esse programa e 

realizado em parceria com Departamento de Estradas e Rodagens e as escolas. 0 

BPRV disponibiliza cartilhas educativas, obtidas grac;as a parcerias com empresas, o 

instrutor, que e um policial-rodoviario preparado para o atendimento as crianc;as, en-

quanta a escola ajusta a grade horaria dos alunos e os conduz ate as instalac;oes 

para recebimento da palestra. 

b) Program a ltinerante - program a que se desenvolve em parceria com as 

Universidades, com alunos da area de enfermagem, medicina, fisioterapia e odonto-

logia. Esse programa atinge os usuarios das rodovias com a realizac;ao de exames 

de saude, como medic;ao de pressao arterial, acuidade visual, medic;ao da taxa de 

glicose, aplicac;ao de vacinas, etc. Seu publico-alva sao os caminhoneiros, mas e 

aberto ao atendimento a todos que circulem pelas rodovias paranaenses. 
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c) Programa V.L.E.D - "Vendo, Lendo, Escrevendo e Desenhando" - e urn 

programa de autoria do Soldado Jose Alvacir Borges. 0 V.L.E.D e constituido de 

quatro projetos: 

- Materia extracurricular - materia aplicada por meio de cartilhas aos alunos 

das 3 a e 4 a series; 

- Hipom6vel sinalizado - sinalizagao de carrogas de tragao animal; 

- Olimplada de redagao - concurso realizado nas escolas do Ensino Medio, 

que aplicam o projeto.; 

- Produgao de filmes educativos: voltados para a familia, o transito e as dro-

gas. 

E divulgado durante todo o ano letivo seguinte a sua produgao, uma vez por 

semana. Alem das escolas, a divulgagao ocorre tambem em clubes sociais, de ser

vigos, saloes comunitarios, tendo como publico-alva os alunos do Ensino Medio, as 

famflias e convidados. 

d) Semana Nacional do Transito - distribuigao de folderes nas rodovias, in

tensificagao das palestras nas escolas e de divulgagao de atitudes de diregao defen

siva nos meios de comunicagao. 

e) Dia das Criangas, com brincadeiras, entrega da carte ira de "patrulheiro mi

rim"as criangas. 

f) Palestras em diversas empresas, no intuito de conscientizar os funcionarios, 

visando diminuir o numero de acidentes. 
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5 CONCLUSAO 

Nao obstante a inexistencia de formulas reconhecidas e aceitas como indica

doras de sucesso na atividade de policiamento urbano e/ou rodoviario no Brasil, ha 

que se considerar a existencia de criterios para a fixa9ao do numero de policiais mili

tares, relacionados a variaveis intervenientes. 

No caso especifico do BPRv, as variaveis que intervem na sua atua9ao mais 

efetiva nas rodovias do Estado do Parana foram claramente apresentadas por meio 

dos dados estatlsticos relativos a evolu9ao do lndice de acidentes com vltimas, cau

sadores de muitas mortes e feridos; a alta quilometragem atribulda a alguns PRvs; o 

aumento do numero de velculos trafegando pelas rodovias e a presen9a de novos 

condutores pelas ruas e estradas do territ6rio paranaense. 

E oportuno que fiquem evidenciadas no presente estudo as conseqOencias 

gerais dos acidentes de transito, cujos elevados custos vao alem da perda de vidas 

produtivas. Os acidentes sao tambem participantes da degradac;ao da saude emo

cional dos motoristas. Embora nao exista metrica para sua intensidade, e de conhe

cimento comum o impacto que a visualizac;ao de urn acidente provoca em quem so

fre e em quem assiste ao desastre. Os custos sociais e de saude dos acidentes nao 

englobam somente as elevadas taxas de ocupac;ao de leitos hospitalares, como 

tambem geram uma sequencia de outros dispendios, tudo em detrimento da comu

nidade e do Estado. 

A legislactao de transito brasileira e considerada como uma das melhores do 

mundo, em que as punic;oes previstas sao exemplares. Entretanto, os acidentes con

tinuam ocorrendo e cada vez com maior intensidade. 
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Atribuir culpa ao aumento da frota de vefculos no estado au a malha rodovia

ria estadual que nao sofreu praticamente nenhum aumento nos ultimos anos possi

velmente nao seja condizente com a realidade, considerando-se que, paralelo a is

so, as Concessionarias responsaveis pela administragao de grande parte das rodo

vias estaduais tern investido macigamente na sua melhoria nos ultimos anos e as 

resultados sao visfveis a qualquer motorista. 

A industria automobilfstica nacional vern sofrendo urn processo evolutivo tal 

que as vefculos sao produzidos cad a vez com maior tecnologia e capacidade de de

senvolver alta velocidade, possivelmente ate incompatfvel para a malha rodoviaria 

disponibilizada atualmente. Par outro lado, a publicidade na busca par novas clientes 

tern sido voltada quase que exclusivamente a potencia dos autom6veis, contribuindo 

para inspirar as motoristas a desenvolver cada vez mais velocidade nas estradas, 

urn comportamento ate certo ponto induzido e passfvel de ser controlado apenas 

pela fiscalizagao constants. 

Diante do aumento frequents do fndice de acidentes nas rodovias paranaen

ses e que o presents estudo buscou correlaciona-lo com o efetivo do BPRv disponi

bilizado para atuar na fiscalizagao, prevengao atraves da educagao, de forma a pos

sibilitar a apresentagao de alternativas possfveis de amenizar a atual situagao viven

ciada. 

Os objetivos foram alcangados, considerando a evidencia de que medidas 

devem ser tomadas, no sentido de ser suprida a demanda constatada de policiais 

rodoviarios mais pr6ximos das comunidades mesmo que Ionge das rodovias, quando 

se trata de prevenir atua a fim de atingir publicos que no futuro serao as condutores, 

conscientizar as motoristas atuais com atuagoes nas empresas, utilizando-se dos 

meios de comunicagao para massificagao de campanhas de preservagao da vida e 
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uso correto dos vefculos, muito presentes nas rodovias estaduais, fiscalizando e pu

nindo com o rigor da lei aqueles que a burlam e contribuem para a escalada cada 

vez maior do fndice de acidentes. 

0 quadro organizacional atual do BPRv encontra-se visivelmente carente de 

incentivo de recursos humanos para que possa acentuar sua atuagao nas rodovias 

paranaenses, ja que atualmente seus servigos nao acontecem com a qualidade de

sejada. Sua qualidade fica prejudicada em razao das distancias a serem protegidas, 

do constante contato com fatores geradores de estresse como a solidao dos postos, 

a surpresa nas abordagens, a fatalidade e a violencia dos acidentes. Alem destes 

fatores existem as excepcionalidades surgidas na execugao do servigo, como um 

flagrante policial que impinge o policial a permanecer por horas em excesso em ra

zao das exigencias formais, mas que sao cumpridas em busca da excelencia do seu 

dever institucional. 

Diante do que foi apresentado, sugere-se a tomada das seguintes medidas, 

objetivando sanar o problema apresentado: 

1) Elaborar estudo tecnico envolvendo tecnicos do DER e BPRv com intuito 

de reorganizar a localizagao dos PPRv no estado, analisando-se a neces

sidade criar novas postos, objetivando diminuir a extensao da malha rodo

viaria afeta a cada um na atual conjuntura; 

2) Promover estudos tecnicos envolvendo os setores de planejamento, pes

soal, finangas da PMPR e BPRv, a fim de elaborar estudo da reclassifica

gao do efetivo das subunidades objetivando otimizagao dos recursos hu

manos em fungao do atendimento com qualidade a sociedade, num primei

ro momenta da situagao atual existente, ate que se tenha concluso o estu

do sugerido no item 1 do presente; 



71 

3) Elaborar urn estudo observacional dos comportamentos do motorista nas 

rodovias do Estado do Parana, objetivando determinar com que frequencia 

o mesmo as utiliza, se dirige despreocupado com dire<;ao defensiva, cujas 

falhas envolvem desconsidera<;ao com o outro, excessivo egoismo, dire<;ao 

perigosa e desobediencias as normas, entre outros. Acredita-se que urn es

tudo nesse nivel possa ser contributivo para identificar comportamentos in

devidos dos motoristas, possibilitando o desencadeamento de campanhas 

preventivas e educativas com vistas a diminui<;ao do indica de acidentes. 

4) Buscar parcerias para o desenvolvimento de campanhas educativas como 

instrumento na preserva<;ao da vida, com intensifica<;ao dos incentivos no 

que se refere ao desenvolvimento da preven<;ao atraves da educa<;ao com 

atingimento de objetivos a curto - novos condutores, campanhas pontuais 

como feriados nacionais, medio- campanhas perenes como uso do cinto 

de seguran<;a, nao falar ao celular enquanto dirige, dentre outras; e Iongo 

prazo - publico infantil. 

5) Criar uma base de dados utilizando-se dos recursos tecnol6gicos como ins

trumento de apoio na execu<;ao do servi<;o de policiamento rodoviario. 0 

preciso registro das informa<;oes, principalmente o que se refere a aciden

tes e suas caracterlsticas, pode ser utilizado como urn instrumento de reor

ganiza<;ao geografica do policiamento fixo e m6vel, promovendo otimiza<;ao 

dos recursos humanos e materiais. E de suma importancia que exista com

patibilidade e intera<;ao de dados entre os 6rgaos responsaveis pelas rodo

vias paranaenses, em especial DER e BPRv e todas suas subunidades, 

para que a base de dados seja de fato urn instrumento eficaz no atendi

mento aos usuarios das rodovias. 
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Encerrando o presente estudo, cabe a conclusao que, alem de fazer parte 

desta gloriosa instituigao, o Batalhao de Polfcia Rodoviaria da Polfcia Militar do Pa

rana e urn pega importantrssima nesta engrenagem. 

Todos OS levantamentos, dados, pesquisas indicam que 0 BPRv e util para a 

sociedade, pois e uma organizagao que cumpre com seus objetivos. Neste contexto 

social, em que a velocidade nao se encontra apenas nas rodovias, mas tambem na 

informagao, o que o BPRv necessita e uma evolugao na disposigao de seus recursos 

humanos e, decorrente, em seus recursos materiais. 0 que nao muda e sua nobre 

missao, seja pela prevengao ou repressao, de preservar vidas nas estradas deste 

grande Estado do Parana. 
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