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ECONOMIA DE TRANSPORTE

AN P

Mais de um milhão de pessoas perdem suas vidas anualmente devido 
aos acidentes de trânsito. Os traumatismos por eles causados corres-
pondem à oitava causa mundial de mortalidade, podendo chegar à 
quinta causa em 2030 (WHO, 2013a).

Entre 1980 e 2011, foram quase um milhão de vidas perdidas no trân-
sito brasileiro. Conforme os registros do Ministério da Saúde, nestes 
31 anos ocorreram exatamente 980.838 mortes (Waiselfisz, 2013). 
Atualmente, são cerca de 40.000 mortes a cada ano, das quais apro-
ximadamente 2.000 correspondem a crianças de 0 a 14 anos.

O que se observa é que, frequentemente, as mortes de crianças 
menores de 14 anos ocorrem quando elas estão nas ruas como 
pedestres ou quando são passageiros de automóveis. Vasconcellos 
(2010) afirma que o risco aumenta conforme a idade, nesta faixa, e a 
vulnerabilidade cresce devido ao fato das crianças se exporem mais 
na rua como pedestres.

Outro fator impulsionador dos acidentes envolvendo crianças está 
relacionado à falta de experiência delas, bem como a sua falta de 
maturidade psicológica e física. O desenvolvimento de habilidades 
motoras e cognitivas é primordial para garantir uma interação segura 
com o trânsito (Motmorency, 2008; Romaro, 2005).

* Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pela conces-
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Visto que os acidentes de trânsito são considerados como um problema 
de saúde pública, em que um elevado número de crianças entre 0 e 14 
anos têm perdido suas vidas, este trabalho tem como objetivo geral estu-
dar a evolução da acidentalidade e verificar a existência de correlação 
entre as mortes de crianças no trânsito e o desenvolvimento socioeconô-
mico. Serão confrontados os indicadores de acidentalidade de crianças 
e os socioeconômicos, com dados do período entre 1996 e 2010.

É objetivo específico: verificar a hipótese de correlação entre i) Produ-
to Interno Bruto (PIB) per capita e o Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) com os indicadores de mortalidade de crianças no trânsito, 
considerando o universo das unidades federativas brasileiras; e ii) PIB
per capita e a mortalidade em alguns países com desenvolvimento 
similar ou superior ao do Brasil.

CRIANÇA, TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO

As características físicas e psicológicas da criança se traduzem em 
uma forma diferente de interagir com o trânsito, em relação a um 
adulto. Segundo Vasconcellos (1985), a criança, devido à sua imaturi-
dade, é incapaz de se concentrar no ato de transitar: ela se distrai 
com certa facilidade, processa de forma inadequada a velocidade 
desenvolvida pelos veículos e, pelo menos até os sete anos, é analfa-
beta. Fisicamente, as crianças ainda se encontram em desenvolvi-
mento e formação de diversas partes do corpo, o que resulta em 
ferimentos mais graves quando atingidas. Em virtude disso, são 
importantes os dispositivos de retenção infantil que protegem a crian-
ça da mesma forma que um cinto de segurança para um adulto 
(Romaro, 2005; WHO 2013).

Alguns fatores contribuem direta ou indiretamente para redução ou 
aumento do número de fatalidades ou de traumas devidos a acidentes 
de trânsito com crianças, tais como: instrumentos legais (obrigatorieda-
des que proporcionem maior segurança, como o uso do dispositivo de 
retenção infantil); ações do poder público (em educação e campanhas 
de conscientização); mudança comportamental da sociedade (ativida-
des que deixam a criança mais ou menos exposta nas ruas); engenha-
ria de veículos (adaptações ou uso de acessórios para melhorar a 
segurança da criança) e desenvolvimento socioeconômico.

Ao tratar especificamente do desenvolvimento socioeconômico, ao se 
fazer um comparativo entre o número de mortes por idade, as fatali-
dades para a faixa etária de 0 a 14 anos são maiores em países de 
baixo desenvolvimento, seguidos por países de médio desenvolvi-
mento. Os melhores resultados são apresentados pelos países de alto 
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desenvolvimento que registram o menor número de fatalidades entre 
as crianças (WHO, 2013). Caso nenhuma atitude seja tomada, em 
2015, o trânsito será a principal ameaça à saúde de crianças de 0 a 5 
anos em países em desenvolvimento (Ferraz et al., 2012).

Em 2008, os acidentes de trânsito já custavam aos cofres públicos 
R$ 31,42 bilhões, o que correspondia a 1,23% do Produto Interno Bruto 
(Ferraz et al., 2008, p. 5). Menos de 35% dos países de médio e baixo 
desenvolvimento possuem políticas em vigor voltadas à proteção dos 
usuários das vias. No entanto, mais de um terço das mortes registradas 
se referem a pedestres e ciclistas. Os números servem de alerta aos 
países que não possuem leis que contemplem os usuários não motori-
zados das vias. Em alguns países, estes usuários representam mais de 
75% das mortes (WHO, 2013a). Dentre os países de baixo desenvolvi-
mento e que possuem lei de obrigatoriedade ao uso de dispositivo de 
retenção infantil, nenhum mantém um esforço legal satisfatório, ou seja, 
nenhum deles apresenta uma boa aplicação da lei (WHO, 2013a).

Silva e Kilsztajn (2003) identificaram uma relação entre as mortes por 
acidentes de trânsito e o nível de atividade econômica no Brasil, para 
o período de 1980 a 1999. Segundo os autores, o aumento da ativida-
de econômica é paralelo ao aumento do deslocamento de pessoas, 
que pode ocorrer por diversos motivos, como trabalho, lazer e com-
pras, contribuindo para o aumento do volume de mercadorias distri-
buídas por veículo a motor.

A associação entre as condições socioeconômicas da população e os 
acidentes de trânsito também foi confirmada por Sauer e Wagner 
(2003, apud Maia, 2009, p. 24) ao afirmarem que “em sociedades 
menos desenvolvidas a mortalidade por acidentes de trânsito tende a 
ser maior”.

Indicadores de acidentalidade viária

Ferraz et al. (2012) afirmam que a coleta de dados e a constituição de 
banco de dados, com informações pertinentes aos acidentes de trân-
sito, são necessários para realizar a quantificação da acidentalidade 
viária em determinado espaço geográfico e suas características.

Ainda, segundo os autores, a quantificação vai além do registro dos 
dados, consistindo em determinar o número de acidentes e vítimas, 
bem como índices relacionados à população, frota de veículos, volu-
me de tráfego, extensão de via, veículo x quilômetro percorrido, pas-
sageiros x quilômetros percorridos, dentre outros. Estes valores per-
mitem a avaliação da dimensão da acidentalidade viária. Para 
comparação com outras realidades, os índices possibilitam confrontar 
as informações de modo mais apropriado.
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METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho abrange: i) levantamento, verificação de 
consistência e tratamento de dados (morbidade, PIB per capita, popu-
lação e IDH); ii) cálculo de indicadores de mortalidade, para as realida-
des nacional e internacional; iii) elaboração de gráficos de tendência; iv) 
elaboração de banco de dados em plataforma de Sistemas de Informa-
ções Geográficas; v) construção de mapas temáticos; vi) cálculo de 
coeficientes de correlação; vii) análise de resultados e conclusões.

Foram utilizados o Índice de mortalidade (mortes/100 mil crianças) 
(MS/SVS/SIM, 2012), o PIB per capita e o Índice de Desenvolvimento
Humano - IBGE (Datasus, 2013a e b). Os dados internacionais foram 
obtidos da seguinte forma: dados de mortalidade e população, da 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013b) e o PIB per capita no 
Banco Mundial (World Bank, 2014).

Após o levantamento de dados e cálculo dos indicadores nacionais, 
elaboraram-se mapas temáticos, com o auxílio do software livre SIG Ilwis
3.0 (ITC, 2001). Para maiores detalhes em relação aos dados, indicadores 
e elaboração da coleção de mapas, consultar Campos (2014).

O índice de correlação (r) foi calculado de acordo com a equação  
(Office, 2014).

O processo de verificação de correlação em nível nacional foi calcula-
do de duas formas: a) a cada ano: relação dos índices de PIB per 
capita e IDH de todas as UFs para cada ano; b) por unidade federati-
va (UF): calculado para cada UF, considerando todo o período. Como
o IDH é calculado decenalmente, consideraram-se apenas dados de 
2000 e 2010.

O processo de correlação de dados internacionais foi calculado ape-
nas anualmente, considerando o desenvolvimento dos países. Estes
foram selecionados conforme o grupo de desenvolvimento humano, 
segundo critérios do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento - Pnud (Pnud, 2013), que divide os países em quatro grupos: 
muito elevado, elevado, médio e baixo. Os países comparados neste 
trabalho apresentam desenvolvimento similar ou superior ao do Brasil, 
classificado no grupo de países de elevado desenvolvimento humano.

As correlações, por sua vez, podem assumir valores negativos ou 
positivos, de acordo com Stevenson (1981) apud Cabral (2009). A sua 
interpretação pode ser verificada na tabela 1, em que:
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Relacionamento positivo (r é +) entre duas variáveis indica que valores 
altos de uma delas correspondem a valores altos da outra e vice-versa;
Relacionamento negativo (r é -) significa que a valores altos de uma 
variável correspondem valores baixos da outra e vice-versa; e
Relacionamento zero (r = 0) indica que alguns valores altos estão 
em correspondência com valores baixos, e outros baixos estão em 
correspondência com valores altos.

Tabela 1
Interpretação da correlação para as faixas de valores do coeficiente “r”

Valor (positivo ou negativo) Interpretação

0,00 - 0,20 Correlação bem fraca

0,20 - 0,40 Correlação fraca

0,40 - 0,70 Correlação moderada

0,70 - 0,90 Correlação forte

0,90 - 1,00 Correlação muito forte

Fonte: Francisco (1993, apud Cabral, 2009).

RESULTADOS

Indicadores nacionais

A partir dos resultados dos indicadores de acidentalidade calculados, 
verificou-se que o Brasil tem apresentado uma redução gradual e 
contínua dos indicadores de mortalidade infantil. No entanto, muitas 
vidas ainda estão sendo perdidas, demandando mais estudos e ações 
para mitigar o cenário. A região Centro-Oeste foi considerada a mais 
insegura para crianças no trânsito, por apresentar os maiores indica-
dores, ou seja, o maior número de vítimas. Assim como ocorre com 
os adultos, para esta faixa etária, o maior número de fatalidades é do 
sexo masculino. Um fato a ser monitorado é o expressivo aumento de 
fatalidades envolvendo motocicletas.

As análises de correlação foram realizadas considerando os índices 
de mortes de crianças (mortes/100 mil crianças) no trânsito e a evolu-
ção de alguns indicadores socioeconômicos (PIB per capita e IDH) de 
cada UF brasileira que, supostamente, podem guardar relação como 
o seu desenvolvimento.

As figuras 1 e 2 permitem visualizar espacialmente a relação entre os 
indicadores de acidentalidade, PIB per capita e IDH de 2000 e 2010. Para 
os índices de mortalidade, quanto mais escura a cor do mapa, mais crí-
tico é o cenário envolvido. Por outro lado, quanto mais escura a cor nos 
mapas temáticos que representam o PIB per capita e IDH, melhor é o 
cenário, visto que quanto mais elevados forem os valores desses indica-
dores socioeconômicos, mais rica e desenvolvida é a região.
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Figura 1 
Comparação espacial entre indicador de acidentalidade, 
PIB per capita e IDH, em 2000

Taxa de mortalidade (mortes/100.000 hab.)

PIB per capita (milhões de reais)

IDH
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Figura 2
Comparação espacial entre indicador de acidentalidade, 
PIB per capita e IDH, em 2010

Taxa de mortalidade (mortes/100.000 hab.)

PIB per capita (milhões de reais)

IDH
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Ao se contrapor as coleções de mapas temáticos de 2000 e 2010, fica 
evidenciado que o cenário brasileiro melhorou, tanto em relação à 
acidentalidade com crianças, como à socioeconomia. Adicionalmen-
te, conclui-se que PIB e IDH das UFs encontram-se mais homogêne-
os em 2010 do que eram em 2000, demonstrando uma evolução 
positiva desses índices em nível nacional.

A tabela 2 mostra os coeficientes de correlação entre taxas de mortalidade 
e PIB per capita e IDH, para os dois anos. Pode-se constatar, para os dois 
indicadores socioeconômicos considerados – PIB per capita e IDH –, uma 
queda no valor r de correlação, respectivamente, de fraca a bem fraca, e 
de moderada para fraca, respectivamente, nos anos de 2000 e 2010.
Tabela 2
Correlação entre taxa de mortalidade, PIB per capita e IDH

Ano Taxa de mortalidade x PIB per capita Taxa de mortalidade x IDH

2000 0,39 (fraca) 0,47 (moderada)

2010 0,14 (bem fraca) 0,22 (fraca)

Por sua vez, a tabela 3 traz os índices de correlação entre taxas de 
mortalidade de crianças e o PIB per capita das unidades federativas 
brasileiras, ano a ano. Durante todo o período, a correlação entre 
essas variáveis se mostrou positiva e variou sem apresentar uma ten-
dência bem definida. Em 1996, por exemplo, o coeficiente de correla-
ção r apresentou o valor mais alto de todo o período (0,53), represen-
tando correlação moderada. O valor mais baixo de r (0,14) foi 
registrado em 2007 e 2010, com uma correlação bem fraca.
Tabela 3
Correlação entre taxa de mortalidade e PIB per capita, segundo os anos, 
de 1996 a 2010
Ano Índice de correlação (r) entretaxa de mortalidade e PIB per capita
1996 0,53 (moderada)
1997 0,45 (moderada)
1998 0,42 (moderada)
1999 0,33 (fraca)
2000 0,39 (faca)
2001 0,28 (fraca)
2002 0,21 (fraca)
2003 0,33 (fraca)
2004 0,30 (fraca)
2005 0,51 (moderada)
2006 0,09 (bem fraca)
2007 0,14 (bem fraca)
2008 0,18 (bem fraca)
2009 0,42 (moderada)
2010 0,14 (bem fraca)
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Contudo, quando as taxas de mortalidade e PIB per capita são con-
frontadas por unidade federativa, os resultados são diferentes, indi-
cando, em sua maioria, uma correlação negativa (tabela 4).

Tabela 4
Correlação entre taxa de mortalidade e PIB per capita, segundo as 
unidades federativas, de 1996 a 2010

Unidade federativa - 
UF

Índice de correlação (r) entre
taxa de mortalidade e PIB per capita por unidade federativa

Acre -0,76 (forte)

Alagoas -0,79 (forte)

Amapá -0,50 (moderada)

Amazonas -0,58 (moderada)

Bahia 0,18 (fraca)

Ceará -0,72 (forte)

Distrito Federal -0,61 (moderada)

Espirito Santo -0,64 (moderada)

Goiás -0,58 (moderada)

Maranhão 0,58 (moderada)

Mato Grosso -0,66 (moderada)

Mato Grosso Sul -0,50 (moderada)

Minas Gerais -0,53 (moderada)

Pará -0,43 (moderada)

Paraíba 0,62 (moderada)

Paraná -0,82 (forte)

Pernambuco -0,75 (forte)

Rio de Janeiro -0,77 (forte)

Rio Grande Norte -0,41 (moderada)

Piauí 0,44 (moderada)

Rio Grande Sul 0,86 (forte)

Rondônia -0,22 (fraca)

Roraima -0,60 (moderada)

Santa Catarina -0,66 (moderada)

São Paulo -0,78 (forte)

Sergipe -0,39 (fraca)

Tocantins 0,22 (fraca)

A evolução da correlação entre mortes/100 mil crianças e PIB per 
capita para cada unidade federativa mostra resultados sem uma clara 
tendência. Para algumas UFs a correlação é positiva, enquanto que 
para outras, negativa. Os coeficientes de correlação variaram de r = 
-0,82 (Paraná) a r = +0,86 (Rio Grande do Sul).
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Em síntese, não ficou evidenciado, em nível de unidades federativas 
do Brasil e no horizonte anual, que haja uma tendência clara de cor-
relação entre taxas de mortalidades de crianças no trânsito e os indi-
cadores socioeconômicos PIB per capita e IDH. Esta correlação é 
mais evidente quando se considera o nível de país, como se abordará 
mais adiante.

Cenário internacional

Considerando os critérios metodológicos adotados, os países do 
grupo de desenvolvimento muito elevado, selecionados para compa-
ração com a realidade brasileira, foram: Alemanha, Austrália, Canadá,
Coreia do Sul, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Islândia, Israel,
Japão, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Suécia e Suíça.
Outros nove países foram selecionados por pertencerem ao grupo de 
desenvolvimento elevado e por fazerem parte da América Latina: 
Bahamas, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Panamá, México,
Uruguai e Venezuela.

A evolução da taxa de mortalidade de crianças no trânsito em países 
de desenvolvimento humano considerado muito elevado pode ser 
observada na figura 3. Dentre eles, o Canadá tem o nível mais alto de 
aplicação da “lei da cadeirinha, relacionada à aplicação dos Disposi-
tivos de Retenção Infantil - DRI” (WHO, 2013), e apresentou, entre 
1996 a 2004, uma redução de 40% em seus indicadores de mortali-
dade infantil. Além disso, registrou um gasto hipotético de 5% do PIB
com os acidentes de trânsito em 2004. Este é a maior gasto registra-
do, visto que os demais países com a mesma classificação de desen-
volvimento registraram valores de pouco mais de 1% do PIB, porém 
não apresentam uma evolução tão positiva da mortalidade quanto o 
Canadá. Há que se ressaltar que a metodologia para o cálculo desse 
gasto do Canadá é mais abrangente, envolvendo investimentos em 
segurança viária.

A Coreia do Sul, por sua vez, que possui normas sobre o uso obriga-
tório de DRI, apresenta um baixo nível de aplicação da fiscalização em 
relação ao equipamento (WHO, 2013). Ainda assim, o índice registra-
do em 2009 é 80% menor do que o de 1996. O mesmo ocorre com a 
Dinamarca, que apresenta baixo nível de aplicação de normas de 
trânsito e, ainda assim, reduziu em grande escala as fatalidades entre 
1996 e 2006.

Islândia, Nova Zelândia e Noruega, apesar de apresentarem uma evo-
lução pouco regular, possuem um nível alto de aplicação da lei, o que 
pode, em tese, ser responsável em grande parte pelos baixos índices 
de acidentalidade de crianças registrados a partir de 2007.
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Figura 3
Indicadores de acidentalidade (mortes/100.000 crianças) de países com 
IDH muito elevado, de 1996 a 2010
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A figura 4 retrata a evolução das taxas de mortalidade infantil de dez 
países da América Latina, incluindo o Brasil, considerados de elevado
desenvolvimento humano.

Figura 4
Indicadores de acidentalidade (mortes/100.000 crianças) de países com 
IDH elevado, de 1996 a 2010

Dentre esses 10 países latino-americanos, Equador e Venezuela apre-
sentaram uma tendência ligeiramente crescente dos indicadores de 
mortalidade nos últimos anos. Bahamas, por outro lado, registra um 
índice de mortalidade bastante flutuante, com quedas e elevações 
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nos índices, mesmo apresentando um nível bom da aplicação da lei 
de proteção às crianças (nível 6).

O México, que é o único país deste grupo cuja legislação é subnacional, 
ou seja, onde cada estado legisla de forma própria, juntamente com 
Equador e Colômbia apresentam nível baixo (nível 1) na aplicação das 
leis de proteção à criança no trânsito. Ainda assim, sua evolução tem-
poral é constante. Cuba, cujo nível de aplicação da lei é zero, diminuiu 
em mais de 66% os índices de mortalidade entre 1996 e 2008.

Correlação de indicadores internacionais

Os resultados do coeficiente de correlação (r) entre os indicadores de aci-
dentalidade de cada país e seu PIB per capita indicaram correlação nega-
tiva e moderada em todo o período de 1996 a 2008, conforme dispõe a 
tabela 4. A leitura desses resultados indica que quanto maior o Produto 
Interno Bruto per capita, menor a taxa de acidentalidade de crianças no 
trânsito. Portanto, países mais ricos apresentam menos mortes no trânsito, 
particularmente de crianças de 0 a 14 anos, alvo de estudo neste trabalho.

A tabela 5 deixa claro que, a partir de 2004, os coeficientes de correlação 
(r) ficaram acima de 0,62 (correlações moderadas e negativas) o que, de 
certa forma, é consistente com os resultados de uma queda geral nas 
taxas de mortalidade infantil, como apresentadas pela figura 5.

Tabela 5
Coeficientes de correlação (r) entre taxas de mortalidade e PIB per capita 
em diversos países selecionados, de 1996 a 2008

Ano Coeficiente de correlação (r)

1996 -0,55 (moderada)

1997 -0,48 (moderada)

1998 -0,70 (moderada)

1999 -0,65 (moderada)

2000 -0,50 (moderada)

2001 -0,69 (moderada)

2002 -0,50 (moderada)

2003 -0,63 (moderada)

2004 -0,62 (moderada)

2005 -0,73 (moderada)

2006 -0,75 (moderada)

2007 -0,64 (moderada)

2008 -0,69 (moderada)

Fazendo-se uma análise dos valores do coeficiente de correlação 
obtidos na tabela 4, verifica-se que, quando se considera o universo 
de países, existe uma correlação negativa entre as taxas de mortali-

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 36 - 2014 - 2º quadrimestre

38

dade e índices socioeconômicos, variando em valores dentro da clas-
se de correlação moderada.

A figura 5 mostra o quão significativos têm sido os resultados apresenta-
dos por determinados países no intento de diminuir a insegurança viária 
para crianças de 0 a 14 anos. Por exemplo, a Coreia do Sul, em 1996, 
tinha o pior índice dentre todos os países considerados (12,28 mor-
tes/100 mil crianças) e atingiu, dez anos depois, o valor de 3,48, subindo 
dez posições. O Brasil, por sua vez, tinha o segundo pior índice (6,87) e 
conseguiu subir apenas duas posições no ranking de 2010, ao registrar 
o valor de 4,38. Ainda assim, isso significa uma diminuição de cerca de 
34% na valor da taxa de mortalidade por grupos de 100 mil crianças.

Figura 5
Ranking de países segundo o índice de mortes/100.000 crianças, 1996 e 2006
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comparação entre os indicadores socioeconômicos de PIB per 
capita e IDH demonstrou que estes podem influenciar os índices de 
acidentalidade com crianças, muito embora não sejam os únicos, 
visto que, mesmo com significativo aumento dos indicadores socioe-
conômicos, algumas unidades federativas brasileiras não consegui-
ram reduzir as suas taxas de acidentalidade. Este fator foi confirmado 
quando as correlações entre esses indicadores foram calculadas para 
cada UF, resultando em correlação negativa, ou seja, inversamente 
proporcional, entre fraca e moderada apenas.

No entanto, dois aspectos devem ser ressaltados. Primeiramente, o 
fato da correlação anual entre o PIB per capita e o índice de mortali-
dade ter apresentado uma correlação positiva e, em um segundo 
momento, o fato das unidades federativas Bahia, Maranhão, Paraíba,
Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins serem as únicas que apresenta-
ram correlação positiva em nível de UFs.

Recomenda-se, para ambos os casos, que um estudo mais detalhado 
seja feito para identificar quais características determinariam estas 
diferenças, visto que uma correlação positiva indica que quanto maior 
o desenvolvimento, maior o índice de mortalidade e vice-versa, con-
trariando a tendência indicada pela Organização Mundial da Saúde.

Há que se considerar que os indicadores socioeconômicos aqui ado-
tados representam uma média, principalmente o PIB per capita. Em
uma UF ou região, pode-se registrar um valor mais alto, porém ele 
pode ser fruto de uma concentração de renda que não necessaria-
mente aponta para o desenvolvimento e crescimento cultural de uma 
população como um todo.

Quando relacionados os dados brasileiros aos de outros países, 
observa-se que mesmo estando em grupos de desenvolvimento dife-
rentes, a maioria dos países apresentou uma tendência em diminuir as 
fatalidades de crianças devido aos acidentes de trânsito, e até mesmo 
os países da América Latina apresentaram tendências similares aos 
países mais desenvolvidos.

No grupo daqueles de muito elevado desenvolvimento, observou-se 
que os países que apresentam evolução muito parecida dos indicado-
res são aqueles com os melhores níveis de fiscalização voltada para 
as normas que preservam a segurança viária envolvendo crianças, 
como por exemplo: Alemanha, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Japão, 
Países Baixos, Suécia e Suíça.

A correlação anual dos dados de mortalidade de cada país e seu PIB
per capita indicou uma correlação negativa moderada, para todo o 
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período, entendendo-se que o desenvolvimento econômico influencia 
de alguma forma a ocorrência das fatalidades à medida que existem 
mais recursos para se investir nas seis ações necessárias (6Es) para 
mitigar os acidentes de trânsito (educação, engenharia, esforço legal, 
engajamento, ambiente e avaliação).

Em países mais pobres, de modo geral, a população apresenta outras 
necessidades primárias básicas que demandam maior atenção do 
poder público, como alimentação e saúde, por exemplo. Nestes
casos, investir em ações de prevenção dos acidentes de trânsito 
acaba deixando de ser prioridade, contribuindo para que o cenário de 
insegurança viária se torne ou continue grave.
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20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito

O Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito é um evento promovido 
bienalmente pela Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP

desde 1977. O evento reúne, a cada edição, a maior comunidade técnica do 
setor da mobilidade urbana do país. A cada encontro uma cidade se coloca 

como anfitriã do evento. Nesta 20ª edição, o Congresso ocorrerá em 
Santos, importante cidade litorânea no Estado de São Paulo.

Fundada em 1546, Santos dista 72 quilômetros 
da Capital. Aos 468 anos de existência, com 
433.153 habitantes, é a 10ª maior cidade do 
Estado de São Paulo, e ostenta o 5º lugar no 
ranking de qualidade de vida dos municípios 
brasileiros, conforme Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) aferido pela 
ONU com base nos níveis de expectativa de 
vida, educação e PIB per capita.
Cidade histórica, é conhecida internacionalmente 
por abrigar o maior porto da América do Sul – o 
Porto de Santos –, por onde passam 25% de 
toda a carga brasileira do comércio internacional 
e onde aportam navios de cruzeiros marítimos. 
Com forte economia e vocação para o lazer, 
Santos tem muitos atrativos, como os sete 
quilômetros de praia, acompanhados pelo maior 
jardim de orla do mundo.
A discussão da qualidade do transporte 
público, tarifa e financiamento tomaram conta 
da agenda nacional, não só de governos, 
como também da sociedade. Nos seus 37 
anos de história, a ser comemorado em junho 
de 2014, a ANTP participa deste processo, 
reafirmando a importância do papel do 
transporte público para a construção das 
cidades brasileiras e cujas soluções, sendo 
adotadas em todos os cantos do país, 
poderão contribuir ou não com a qualidade de 
vida dos seus habitantes. Daí a inclusão na 
programação do 20º Congresso da avaliação 
dos resultados e impactos dos projetos que 
fazem parte dos investimentos reunidos nos 

Programas de Aceleração do Crescimento - 
PAC da Mobilidade e da Copa.
O 20º Congresso também vai tratar dos 
avanços da luta em defesa da vida e dos 
compromissos com a promoção da segurança 
viária, como colocados na Campanha da ONU
-"Década pela Segurança Viária”.
Outro tema presente no 20º Congresso será o 
impacto do crescimento da motorização das 
cidades brasileiras e mundiais, uma vez que o 
congestionamento e a sustentabilidade do 
meio ambiente e da segurança viária tornaram-
se importantes pilares na construção de 
cidades melhores para se viver.
Em paralelo ao Congresso ocorrerá a IX
INTRANS – Exposição Internacional de 
Transporte e Trânsito, cujo objetivo é 
apresentar as mais recentes soluções e 
tecnologias em matéria de equipamentos, 
produtos, técnicas e serviços dirigidos ao 
transporte público e ao trânsito.
Estão sendo aguardados visitantes estrangeiros, 
além do público nacional constituído por 
Prefeitos, Secretários de Estado, autoridades 
federais e parlamentares, operadores públicos e 
privados, industriais, consultores, dirigentes 
sindicais patronais e de trabalhadores, 
acadêmicos, lideranças comunitárias, técnicos 
do setor e profissionais da mídia. 
O 20º Congresso, pela qualidade e 
representatividade de seus participantes, 
espera por você. Coloque-o em sua agenda.
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