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RESUMO

GOMES,  Cláudio  César  Prazeres.  A  influência  do  uso  de  telefones
celulares nos acidentes de trânsito. 2017. 64 f. Trabalho de Conclusão (Curso de
Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal
de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

O  uso  do  telefone  celular  como  principal  ferramenta  de  comunicação  e
entretenimento tem se estabelecido como uma tendência global. No entanto, quando
associado  à  direção  veicular,  essa  conduta  vem  resultando  em  considerável
incremento  no  número  de  acidentes  de  trânsito  com graves  danos  à  vida  e  ao
patrimônio, causando preocupações em níveis também globais. 

O presente trabalho busca identificar os riscos do uso do telefone celular na
direção  veicular,  apontando  quais  comportamentos  mais  contribuem  para  o
incremento  desses  riscos  e  que  medidas  podem  ser  tomadas  no  sentido  de
minimizá-los.

A distração cognitiva  a que o condutor  está sujeito  quando dirige  usando
telefone celular tem merecido especial atenção de pesquisadores em todo o mundo
por ser vista como o maior problema para a direção segura. Pesquisas com uso de
ressonância  magnética  funcional  avaliando  a  atividade  cerebral  têm  identificado
esse  alto  grau  de  distração  cognitiva.  A pesquisa  autorrelatada  que  realizamos
aponta que os condutores não estão muito conscientes desses riscos, inclusive os
próprios agentes de trânsito  que deveriam fiscalizar  o uso do celular  na direção
veicular,  conduta  proibida  pela  lei  brasileira,  relataram  fazer  uso  do  aparelho
enquanto dirigem. Tal constatação evidencia que um esforço maior precisa ser feito
no sentido de conscientizar a sociedade sobre a gravidade do problema. 

Palavras-chave:  Telefone  Celular;  Distração  ao  Volante;  Acidentes  de
Trânsito.
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ABSTRACT

GOMES,  Cláudio  César  Prazeres.  The  influence  of  the  use  of  mobile
phones in traffic accidents.  2017. 64 f.  Conclusion Work (Postgraduate Course
lato  sensu Traffic  Accident  Expertise)  –  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina,
Florianópolis/SC, 2017.

The use of the cell phone as the main communication and entertainment tool
has established itself as a global trend. However, when associated with driving, it
has resulted in  a  considerable increasing in  the number of  traffic  accidents with
serious damage to life and property, causing concerns at global levels as well.

The  present  study  aim  to  identify  the  risks  of  cell  phone  use  in  driving,
pointing out which behaviors most contribute to the increase of these risks and what
measures can be taken to minimize them.

The cognitive distraction to which the driver is subjected when driving using a
cell  phone has obtained special  attention  from researchers around the  world  for
being seen as the biggest  problem for  safe driving.  Researches using functional
magnetic resonance imaging evaluating brain activity has identified this high degree
of cognitive distraction. The self-reported research we conducted shows that drivers
are not very aware of these risks, including the traffic authorities themselves who
should supervise people using cell phone while driving, which is a prohibited conduct
by Brazilian law. This fact shows that a greater effort needs to be made in order to
make society aware of the seriousness of this problem.

Keywords: Cell Phone; Driving Distraction; Traffic Accidents.
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o último relatório sobre a situação global da segurança viária, da

Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  anualmente  cerca  de  1,25  milhão  de

pessoas perdem suas vidas em acidentes de trânsito, o que equivale a uma morte a

cada  30  segundos,  e  50  milhões  são  feridas.  A maioria,  (91%), dessas  mortes

concentra-se entre os países de baixa e média renda, como o Brasil, embora esses

países representem apenas 48% da frota mundial de veículos automotores (WHO,

2015).

Essas mortes  e feridos têm um imensurável  impacto  sobre  as  famílias  e

comunidades  à  medida  que  de  maneira  trágica  e  definitiva  mudam a  vida  das

pessoas.  Além  do  enorme  dano  emocional,  esses  acidentes  também  causam

considerável perda econômica para as vítimas, suas famílias e nações como um

todo, chegando a um custo médio de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) para os

países de baixa e média renda, como o Brasil (WHO, 2015).

Apesar  de  impactar  todas  as  faixas  etárias,  os  danos  provocados  por

acidentes de trânsito afetam especialmente os jovens, sendo a principal causa de

morte em todo o mundo entre os 15 e 29 anos. As tendências sugerem que, de

agora a 2030, as lesões causadas pelo trânsito passarão da nona principal causa

de  morte  a  nível  global  para  a  quinta,  superando  mortes  por  doenças  como

HIV/AIDS, todas as formas de câncer, violência e diabetes. Isto em parte é motivado

pelo considerável aumento da frota de veículos automotores em vários países de

baixa  e  média  renda,  um aumento  que  representa  um maior  desafio  quanto  a

estratégias de segurança viária (WHO, 2009).

No ano 2009 as estimativas da OMS já apontavam que se a violência no

trânsito  continuasse  nessa  escala  de  crescimento,  em  2020  chegaríamos  a  2

milhões de mortes anuais (WHO, 2009).

Preocupada com essas estatísticas a Assembleia Geral da Organização das

Nações Unidas (ONU) instituiu o período de 2011 a 2020 como década de ações

pela segurança no trânsito, na busca pela redução de acidentes, mortes e feridos no

trânsito (UN, 2010).

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Brasil é o

quarto país com maior índice de acidentes de trânsito. Isso se traduz em mais de

meio milhão de vítimas de acidentes de trânsito todos os anos, o suficiente para
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lotar  mais  de  5  estádios  do  Maracanã,  um dos  maiores  estádios  de futebol  do

mundo. A cada minuto, pelo menos uma pessoa fica inválida e a cada 12 minutos

uma  pessoa  morre  por  acidentes  de  trânsito  no  nosso  país.  Os  custos  anuais

decorrentes  dos  acidentes  de  trânsito  beiram  os  60  bilhões  de  reais,  dinheiro

suficiente para construir 2 mil hospitais ou 30 mil escolas (ONSV, 2017).

Uma série de fatores tem sido identificados como afetando a probabilidade

de ocorrência de acidentes no trânsito, e limitar a exposição a esses fatores de risco

é fundamental para o sucesso dos esforços de reduzir os danos decorrentes desse

tipo de acidente. A distração no trânsito é um desses riscos e está se tornando

uma preocupação crescente em todo o mundo. A maior parte da investigação e

atenção nesta área se refere à distração dos condutores devido ao crescente uso

de telefones celulares. 

No entanto, a extensão do problema da distração dos condutores, incluindo a

criada pelos celulares, e a sua contribuição para o comportamento de risco e para a

ocorrência de acidentes de trânsito não é muito bem conhecida, mesmo em países

com  bom  histórico  de  segurança  viária  (WHO,  2011).  Assim  como  no  Brasil  a

maioria dos países ainda não registra em boletins de ocorrência de acidente de

trânsito se o acidente teve entre suas prováveis causas a distração pelo uso de

telefone celular por parte dos condutores envolvidos.

Este trabalho busca investigar sobre os riscos reais causados pelo uso do

telefone celular na direção veicular, sobre quais condutas oferecem maior grau de

risco à direção, apontando soluções que contribuam para a redução no número de

acidentes de trânsito decorrentes da distração causada pelo uso do telefone celular.

Ainda que existam muitas formas de distração durante a condução, manteremos o

foco no uso de telefones celulares durante a condução de veículos automotores,

refletindo a ênfase das pesquisas aqui apontadas.

1.1 O Problema da condução distraída causado pelo uso do telefone celular

A presente  geração tem sido  contemplada com um volume de inovações

tecnológicas como nunca antes  visto,  e  numa incrível  velocidade.  Dentre  essas

inovações o telefone, que antes apenas se destinava a realizar chamadas ponto a

ponto, hoje nos permite em segundos “visitar” qualquer parte do mundo. Visitar, em

virtude  da  capacidade  dos  atuais  smartphones  realizarem  videochamadas  de
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excelente qualidade a qualquer parte do planeta. O que antes era visto apenas em

filmes de ficção hoje é uma realidade disponível à quase totalidade da população, e

a baixo custo. 

Mais de uma dezena de outras utilidades como calculadoras, despertadores,

players de música e vídeo, aplicativos de localização por GPS, games, fotografias e

até  mesmo  os  principais  programas  usados  em computadores  de  uso  pessoal,

foram incorporadas ao aparelho, tornando-o um bem de primeiríssima necessidade.

Uma pesquisa recente aponta  que 78% dos jogadores de games no Brasil  tem

como sua principal plataforma de jogo o smartphone, sendo que o público feminino

está  próximo  de  50%  dos  jogadores.  A  pesquisa  indica  ainda  que  60%  dos

entrevistados  afirmam jogar  quando  estão  em deslocamentos  no  trânsito  (PGB,

2017).

Todavia,  no  que  diz  respeito  a  segurança  no  trânsito,  o  uso  do  telefone

celular  vem  despertando  preocupações  nas  autoridades  em  nível  global.  As

estatísticas apontam para um problema sem fronteiras. Os principais organismos

internacionais como a ONU, OMS e União Europeia vem emitindo relatórios sobre

os riscos que o uso do telefone celular acarreta para a direção veicular dado seu

potencial distrativo (WHO, 2015; UN, 2010 e EC, 2015). Segundo Yannis (2013), o

uso de telefone celular tem sido considerado o mais comum elemento de distração

na direção veicular.

Pesquisas  usando  várias  metodologias,  realizadas  no  Brasil  e  em outros

países da União Europeia, Américas e Oceania apontam para um alto número de

pessoas que utilizam o telefone celular na condução e para o expressivo número de

acidentes de trânsito decorrentes dessa prática.

Conferencias  sobre  a  distração  ao  volante  causada pelo  uso do telefone

celular tem sido realizadas no mundo inteiro na busca por soluções que reduzam os

danos  dela  decorrentes,  distração  esta  agravada  pelo  fato  de  que  anualmente

novas tecnologias na área da informação e entretenimento tem sido embarcadas

nos veículos estimulando ainda mais o uso do telefone celular na direção. No Brasil,

apesar das poucas pesquisas na área, sabemos que o uso do telefone celular na

direção  é  um  problema  preocupante,  pela  percepção  óbvia  de  que  ocupamos

posições semelhantes nos rankings dos países mais violentos no trânsito e dos

maiores usuários de telefonia móvel.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Levantar e analisar dados e informações técnico-científicas que comprovem

a real influência da utilização de telefones celulares nos acidentes de trânsito.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Verificar quais comportamentos associados ao uso do telefone celular na

direção veicular potencializam os riscos de ocorrência de acidentes de trânsito;

b)  Investigar  e  apontar  quais  recursos e  medidas conhecidos podem ser

adotados na busca por minimizar esses riscos.

1.3 Procedimentos metodológicos

1.3.1 Questões metodológicas associadas às pesquisas utilizadas

Os efeitos da utilização do telefone celular no comportamento da condução

veicular  são  relativamente  bem  estudados,  mas  a  precisão  dos  estudos  varia

consideravelmente, dependendo dos métodos utilizados e das condições em que os

estudos foram realizados.

Listamos a seguir os principais tipos de estudos utilizados pela comunidade

científica que pesquisa o uso do telefone celular na direção veicular,  apontando

suas vantagens e desvantagens (WHO, 2011; SUN e JIA, 2016).

a) Estudos experimentais

Metodologia: Realizados a partir de experimentos feitos em determinado

lugar, sob condições controladas, usando simuladores em laboratórios ou

veículos adaptados, em pistas de teste ou em vias públicas (Figura 1).
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Figura 1 – Exemplo de simuladores e veículos adaptados.

Fontes: AAA Traffic Foundation-EUA e MIT-EUA (imagem inferior).

Vantagens: O comportamento do condutor pode ser monitorado de perto,

as observações e medições apresentam grau confiável  de precisão.  O

método  usando  simuladores  proporciona  um  ambiente  de  condução

seguro para a condução de pesquisas com certo grau de risco que seriam

realizadas na via pública.

Desvantagens: São caros e geralmente feitos com pequeno número de

participantes. Dado o tamanho pequeno da amostra, é difícil generalizar

seus  resultados.  É  provável  que  os  participantes  não  se  comportam

exatamente como fariam em uma via pública que possui a cinemática de

condução completa e um verdadeiro senso de risco. 

b) Estudos observacionais (fixos ou naturalísticos)

a. Estudos observacionais fixos

Metodologia:  O  observador  fica  num  local,  por  exemplo,  num

cruzamento  com  semáforo,  registrando  informações  sobre  os

condutores, à medida que passam pelo local.
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Vantagens: Fornecem informações diretas sobre os tipos e a incidência

de tarefas secundárias que os condutores tentam realizar ao dirigir.

Desvantagens:  As  informações  são  limitadas  pela  capacidade  do

observador de registrar os comportamentos, à medida que os veículos

passam (tempo limitado e visibilidade potencialmente limitada) e pelas

peculiaridades dos locais de observação. Os estudos fornecem apenas

uma avaliação instantânea.

b. Estudos naturalísticos

Metodologia:  Os  participantes  voluntários  permitem  que  seu

comportamento  de condução  seja  registrado durante  um período de

condução normal (veículos equipados com sensores e câmeras, sem a

presença de um observador).

Vantagens:  Os  estudos geralmente  são realizados em vias  públicas,

portanto, com mais validade do que estudos experimentais.

Desvantagens: Os condutores estão cientes de que seus veículos estão

sendo monitorados, o que pode afetar no comportamento de condução.

Os  estudos  são  caros  e  menos  controlados.  Os  dados  resultantes

desses estudos são geralmente muito grandes e podem ser difíceis de

analisar e interpretar.

c) Estudos baseados em acidentes ou epidemiológicos

Metodologia: Os acidentes ocorridos são examinadas para verificar-se se

uma atividade distrativa deu causa à ocorrência.

Vantagens:  Fornecem informação  mais  direta  sobre  as  implicações  de

segurança  decorrentes  da  realização  de tarefas  secundárias  durante  a

condução. 



17

Desvantagens: É difícil determinar se a distração do condutor foi um fator

que  contribuiu  para  o  acidente.  Os  relatórios  policiais  geralmente  não

incluem a ocorrência de uma atividade distrativa, enquanto os condutores

podem ter interesse em não relatar a verdade sobre sua própria distração.

É muito provável que a incidência de distração seja omitida em estudos de

acidentes.

Além  das  metodologias  acima  temos  as  meta-análises  e  os  estudos

autorrelatados.

a)  Meta-análises –  procedimentos  que  combinam  resultados  de  vários

estudos para fazer uma síntese reproduzível e quantificável dos dados

(LOVATTO et al, 2007). A meta-análise permite, em caso de resultados

aparentemente  discordantes,  obter  uma  visão  geral  da  situação

(BOISSEL et al,  1989; BOISSEL, 1994; D’AGOSTINO e WEINTRAUB,

1995 apud LOVATTO et al, 2007).

b)  Estudos autorrelatados – estudo baseado em questionários previamente

elaborados e enviados eletronicamente aos destinatários, normalmente

via e-mail, tendo como principais vantagens de uso o seu baixo custo, o

grande  número  de  pessoas  alcançadas  pelo  estudo  e  a  coleta  dos

resultados,  que  ocorre  instantaneamente,  na  medida  em  que  são

preenchidos pelos destinatários. A desvantagem desses estudos está no

fato de que são menos realísticos quanto comparados com os demais. 

Cada  uma  destas  abordagens  fornece  uma  perspectiva  ligeiramente

diferente e nenhuma abordagem única pode fornecer toda a informação necessária

na busca de soluções para o problema. É o peso e a convergência das evidências

de várias abordagens que fornecem a base para tomada de decisão fundamentada.

Os  diversos  estudos  apresentados  no  presente  trabalho  seguem  uma  ou  mais

dessas metodologias.
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1.3.2 Metodologia utilizada na pesquisa com o efetivo da PRF.

A pesquisa que realizamos com o efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

(APÊNDICE  A)  usou  como  metodologia  o  estudo  baseado  em  formulário

autorrelatado.  O  Formulário  foi  encaminhado  via  e-mail  funcional  ao  efetivo  da

Polícia Rodoviária Federal a fim de ser preenchido online. O policial deveria abrir o

formulário e preencher os sete quesitos de múltipla escolha, sendo:

 Quesitos 1 a 6, de resposta única e preenchimento obrigatório (Figuras 2 e

3).

 Quesito 7 de resposta múltipla e preenchimento não obrigatório (Figura 4).

Link para acesso ao formulário online:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedSDJWwKzxeFS4nNT0A8cCuc5NF

B2a1cpVr3-_EWE8JF29Pw/viewform?c=0&w=1

As  três  primeiras  questões  buscam  identificar  os  perfis  da  amostra

pesquisada em relação ao efetivo total da PRF. 

Todos os respondentes possuem por exigência profissional Carteira Nacional

de Habilitação-CNH, sendo treinados em virtude da formação policial, em direção

defensiva, e em sua maioria habilitados para conduzir veículos de emergência.

As perguntas sobre comportamento na direção associado ao uso do telefone

celular tinham como opções de resposta “nunca”, “raramente”, “frequentemente” ou

“prefiro não dizer/informar”. Esta última opção dava ao respondente a possibilidade

de  ser  omisso  se  não  se  sentisse  confortável  quanto  às  opções  anteriores.  O

número de respostas omissas foi desprezível não chegando a 1% para quaisquer

dos quesitos. 

A pesquisa foi realizada no período de 17 maio a 02 jun 2017, tendo 1.091

respondentes de um total de 11.310 destinatários.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedSDJWwKzxeFS4nNT0A8cCuc5NFB2a1cpVr3-_EWE8JF29Pw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedSDJWwKzxeFS4nNT0A8cCuc5NFB2a1cpVr3-_EWE8JF29Pw/viewform?c=0&w=1
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Figura 2 – Formulário de pesquisa, questões 1 a 3, de resposta única, obrigatória.
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Figura 3 – Formulário de pesquisa, questões 4 a 6, resposta única, obrigatória.



21

Figura 4 – Formulário de pesquisa, questão 7, resposta múltipla, não obrigatória.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise dos problemas decorrentes do uso do telefone celular na direção

veicular  passa  por  dois  aspectos  essenciais:  um diz  respeito  à  mensuração  do

volume  de  uso  do  aparelho  pelos  condutores,  em  suas  diversas  modalidades

(realizar ou atender chamadas, manipular mensagens de texto ou voz, consultar

mídias e redes sociais, uso em modo portátil ou viva voz, etc); o outro aspecto foca-

se em analisar quais comportamentos na direção são afetados por essas condutas

e seus respectivos níveis de risco para a condução.

2.1 Definindo condução distraída

Para estudar  o  que dá origem à condução distraída,  na  medida em que

contribui  para  a  ocorrência  de  acidentes  de  trânsito,  principalmente  quando

associada ao uso do telefone celular, e como lidar com esse problema de forma

eficaz,  usaremos  uma  definição  preliminar  apresentada  na  Conferência

Internacional sobre Condução Distraída, ocorrida em 2005 em Toronto, Ontário, no

Canadá.  Patrocinada  por  agências  governamentais  e  do  setor  privado,  a

conferência reuniu mais de 100 delegados especialistas no assunto do Canadá,

Estados Unidos e outros países, e ainda a comunidade empresarial, investigadores,
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legisladores e dos setores da saúde e da segurança pública,  representando um

grupo diverso de interessados no assunto. Essa definição tem sido mundialmente

usada em publicações produzidas pelas principais entidades de pesquisa na área

de segurança viária.  (HEDLUN et al, 2006; MAYHEW et al, 2013).

“A condução  distraída  é  um  desvio  de  atenção  da  atividade  de  dirigir,
ocorrido em virtude do condutor focar-se temporariamente em um objeto,
pessoa, tarefa ou evento não relacionado com a condução, reduzindo a sua
atenção, sua tomada de decisão, e/ou seu desempenho, levando-o a um
risco maior de realizar manobras corretivas ou envolver-se em um acidente
ou quase-acidente” (tradução nossa).

Segundo  WHO  (2011)  esta  definição  tem  várias  implicações  potenciais

importantes:

 Distrações  excluem  condições  preexistentes,  incluindo  deficiência  por

álcool ou drogas, fadiga e estado psicológico comprometido.

 Distrações podem ser afetadas por características pessoais, como idade e

condições de saúde.

 Distrações não precisam produzir consequências imediatas, como freadas

bruscas,  saídas  de  pista  ou  mesmo acidentes,  mas  aumentam o  risco

dessas ocorrências.

Conforme Hedlun et al.  (2006),  dirigir  um veículo automotor é uma tarefa

complexa  que  exige  atenção  considerável  para  a  execução  tanto  das  tarefas

primárias quanto das secundárias.

As tarefas  primárias incluem coisas como controle da direção, aceleração,

frenagem,  regulagem e manutenção  da velocidade,  seleção  da  pista,  manobras

diversas no trânsito, navegação para o destino e observação quanto a potenciais

perigos. As tarefas secundárias incluem todas as outras coisas que os condutores

fazem, que não estão relacionadas com a condução em si, podendo distraí-lo da

tarefa primária de condução. Isso inclui comer/beber, maquiar-se, ler outdoors, usar

e ajustar  dispositivos de entretenimento no veículo,  conversar  com passageiros,

observar a paisagem, dar atenção a crianças e animais de estimação, fumar, usar o

telefone  celular  e  conversar  com  os  outros  ocupantes  do  veículo,  usar  outros

dispositivos eletrônicos, para citar alguns.

Um componente  essencial  da  distração  é  a  atenção.  Segundo  Smiley  e

Tasca (2005) a distração não envolve falta de atenção (desatenção), mas sim uma

“má alocação da atenção”  uma vez que esta atenção direcionada à distração é
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simplesmente inadequada ou incompatível com a condução segura, pois afasta as

funções críticas necessárias para dirigir.

A condução distraída pode se tronar um comportamento tão habitual a ponto

de não ser percebida pelo condutor, sendo difícil de observar no momento em que

ocorre e muitas vezes quase impossível de reconstruir com precisão após o fato.

Williams-Bergen  et  al.  (2011),  cita  um  estudo  naturalístico  que  observou  o

comportamento de 100 condutores durante um ano e constatou que eles estavam

distraídos entre um quarto e metade do tempo em que dirigiam.

2.2 As principais fontes de distração do condutor

O condutor está sujeito a vários tipos de distração, sejam elas internas ou

externas ao veículo.

As distrações externas podem  surgir  quando  o  condutor  olha  para  a

paisagem, edifícios, pessoas ou situações fora do veículo, bem como  outdoors e

outros anúncios na via. Quanto mais bem elaborado for um outdoor da perspectiva

do marketing, possivelmente mais distrativo ele será.

As distrações internas ao veículo incluem comer, fumar, maquiar-se, utilizar

sistemas de entretenimento (rádio, CD/DVD, e mais recentemente, os sistemas de

informação veiculares IVIS1, incorporados aos veículos mais modernos) e conversar

com  passageiros.  No  entanto,  há  um  crescente  número  de  novos  dispositivos

eletrônicos bem mais distrativos, tornando-se um novo fator de preocupação. Estes

equipamentos  não  são  integrados  ao  veículo  e  incluem  smartphones,  tablets,

aparelhos de GPS, kits viva voz, entre outros.

Grande  parte  dos  estudos  sobre  distração  interna  tem  identificado,

basicamente,  quatro  tipos:  manual,  visual,  auditiva e  cognitiva (WILLIAMS-

BERGEN et al, 2011; WHO, 2011).

____________________________
1. IVIS – In-Vehicle Infotainment Systems, sistemas de informações e entretenimento equipados com
tecnologias Bluetooth, e processamento de linguagem natural, para responder a perguntas e fornecer
orientações  durante  o  percurso,  auxiliando  o  condutor  em  uma  diversidade  de  serviços  como
manutenção, navegação por GPS, chamadas telefônicas, etc (Figura 5).
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 Distração manual – também conhecida como distração física, pode ocorrer

quando  o  condutor  tem que  usar  uma  ou  ambas  as  mãos  para,  por  exemplo,

manipular o telefone celular a fim de discar um número, atender ou encerrar uma

chamada. 

 Distração  visual –  pode  ser  causada,  por  exemplo,  pela  quantidade  de

tempo que o condutor mantém seus olhos sobre o telefone celular e assim, fora da

via.

 Distração  auditiva –  pode  ocorrer,  por  exemplo,  quando  o  condutor  é

surpreendido com o toque inicial do telefone ou em virtude da própria conversa ou

do volume alto do aparelho que mascara outros sons, tais como sirenes de veículos

de emergência.

 Distração  cognitiva –  envolve  lapsos  de  atenção  e  julgamento.  Ocorre

quando  duas  tarefas  mentais  são  realizadas  ao  mesmo  tempo.  Por  ser  a

modalidade  de  distração  que  mais  compromete  o  desempenho  da  condução,  a

distração cognitiva será o foco de grande parte dos estudos aqui apresentados.

Um estudo realizado por Patel et al. (2008), analisou características de 14

distrações comuns a que o condutor está sujeito enquanto dirige. Os participantes

da  pesquisa  foram  convidados  a  preencher  um  questionário  com  uma  lista  de

distrações de acordo com determinados critérios.

 A Tabela 1 mostra a média dos índices de risco percebidos de cada uma das

distrações. Como se pode observar, o índice de risco percebido como mais alto foi

associado ao uso de telefone celular.

Tabela 1 – Percepção de risco associado com distrações do condutor. [continua]

Perigo de distração para o condutor
Classificação

de risco

Limite

inferior

Limite

superior

Ouvir música 3,3 1.2 4,8

Falar com os passageiros 3,8 2,0 5.0

Observar placas de trânsito 4,2 3,0 6,0

Usar GPS 4.6 3,0 6,0
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Tabela 1 – Percepção de risco associado com distrações do condutor. [conclusão]

Perigo de distração para o condutor
Classificação

de risco

Limite

inferior

Limite

superior

Usar telefone celular (viva voz) 4.7 3,0 6,0

Olhar para a paisagem 5.2 3,0 7,0

Regular piloto automático 5,3 4,0 7,0

Fumar 5,3 3,0 7,0

Olhar para publicidades 5,7 4,0 8,0

Comer ou beber 6.3 5,3 8,0

Procurar por objetos 7,4 6,0 9,0

Higiene/maquiagem 8,5 8,0 10,0

Consultar um mapa ou livro 8,5 8,0 10,0

Usar telefone celular (portátil) 8,6 8,0 10,0
Fonte: Adaptado de Patel et al. (2008).

É importante destacar que a pesquisa citada acima, ao referir-se a telefone

celular, não diz respeito aos atuais smartfones que permitem acesso a contas de e-

mail,  filmes  e  jogos  sendo,  portanto  muito  mais  distrativos  que  os  aparelhos

celulares mais antigos.

Portanto,  uma vez  conscientes  do  problema mais  amplo  da distração do

condutor na direção veicular e de suas consequências potenciais para a segurança

do trânsito, o restante deste trabalho centra-se na distração decorrente do uso do

telefone celular durante a condução.

2.3 Estimativas sobre telefones celulares e seu uso na direção veicular

2.3.1 Estimativas de aquisição de telefones celulares no Brasil e no mundo.

O uso de internet móvel cresce mundialmente em larga escalada. A União

Internacional das Telecomunicações-UIT, órgão vinculado à ONU, divulgou em 2015

dados referentes à internet móvel no mundo (Gráfico 1). Se em 2000, eram 738

milhões de assinaturas de conexão móvel em todo o mundo, em 2015 passaram de

7 bilhões, com 3,2 bilhões de pessoas conectadas (ICT, 2015).



26

Gráfico 1 – Crescimento de aquisição de telefonia móvel – Mundo (2000-2015).

Fonte: Banco Mundial

Gráfico 2 – Crescimento de aquisição de telefonia móvel – Brasil (2000-2015).

Fonte: Banco Mundial

No Brasil, dados da Anatel mostram que apesar de uma queda no número de

linhas móveis, indicando um período de contração na economia (Gráfico 2), o país

encerrou  o  mês  de  abril  de  2017  com  242,8  milhões  de  linhas  celulares  em

operação e densidade de 117,8 celulares para cada 100 habitantes, significando

que temos mais de um celular por habitante, ocupando a quinta posição no ranking

mundial (ANATEL, 2017).
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A crescente redução nos custos dos serviços de telefonia móvel no Brasil e

em muitas partes do mundo é susceptível de continuar a impulsionar o mercado

global no crescimento do telefone celular. 

2.3.2 Estimativas sobre o uso do telefone celular na direção veicular

Como a  aquisição  de  telefones  celulares  cresce  rapidamente  em todo  o

mundo, o uso desses aparelhos durante a condução veicular aumenta também na

mesma proporção.  No Brasil,  a  situação se  agrava com o crescimento  da frota

nacional, que mais que dobrou nos últimos 10 anos. Segundo dados do Denatran

publicados  em  Abril/2017,  temos  94,8  milhões  de  veículos  emplacados

(DENATRAN, 2017).

Além do uso portátil  dos telefones celulares na direção, grande parte dos

veículos mais modernos estão saindo equipados de fábrica com IVIS, (Figura 5)

facilitando a ativação do telefone via comando por voz, através do pareamento do

aparelho celular com a interface IVIS, estimulando ainda mais o uso do telefone

celular  na  direção  veicular,  uma vez  que  grande  parte  dos  condutores  acredita

erroneamente que o uso do telefone celular no modo viva voz não oferece risco à

condução, por deixar livres as mãos do condutor. Alternativamente ao uso do IVIS,

existem os conhecidos “kits viva voz” adquiridos a baixo custo, para o fim exclusivo

de realizar/receber chamadas (Figura 6).

Figura 5 – Exemplo de IVIS pareado com telefone celular.

Fonte: Which-50 (2017)
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Figura 6 – Exemplo de kit viva voz para uso no veículo.

Fonte: MercadoLivre.com

Várias pesquisas têm buscado determinar o número de condutores que usam

telefone celular  enquanto  dirigem e que  percepções  têm sobre  os  riscos dessa

conduta. Analisando os resultados das diversas pesquisas disponíveis constata-se

que distintas metodologias (observacionais ou autorrelatadas, por exemplo) tendem

a  apresentar  resultados  distintos,  por  outro  lado,  diversas  pesquisas  usando  a

mesma metodologia tendem a apresentar resultados mais assemelhados. Vejamos

algumas delas, realizadas no Brasil e em outros países: 

a) Pesquisas realizadas no Brasil

Em 2016 foi  realizada uma pesquisa autorrelatada entre condutores de

todo o país, incluindo centros urbanos e zonas rurais, para um estudo sobre o uso

de telefones celulares ao volante. Mais da metade (51,8%) dos condutores disseram

que utilizam os aparelhos, ainda que raramente, enquanto dirigem (ARAÚJO, 2016).

Uma pesquisa também autorrelatada foi realizada em 2011, nas capitais

do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os condutores, 32% dos moradores do Rio

confessaram  que  dirigem  e  falam  ao  celular  ao  mesmo  tempo,  ante  28%  dos

paulistas. Entre os condutores que enfrentaram alguma situação de risco enquanto

dirigiam,  23% estavam falando  ao  celular  ou  se  distraíram ao  tentar  atender  o

aparelho. Esse comportamento é mais comum entre os mais jovens na faixa etária

de 18 a 30 anos. 41% reconheceram que usam o celular e dirigirem ao mesmo

tempo.  84%  dos  entrevistados  citam  o  uso  do  celular  como  a  distração  mais

observada (THOMÉ, 2011).
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Em  2009  uma  pesquisa  realizada  pela  Yahoo  na  comunidade  Yahoo!

Respostas listou as dez infrações de trânsito mais praticadas pelos usuários. O uso

do celular na direção ficou na segunda colocação, perdendo apenas para excesso

de velocidade (TEIXEIRA, 2009).

Uma pesquisa realizada com base nas multas aplicadas aponta que o uso

do telefone celular é a nona infração mais praticada no trânsito do estado do Rio de

Janeiro (DE PAULA, 2017).

Pesquisas semelhantes, baseadas no número de multas emitidas, foram

realizadas em outros estados. No Paraná a pesquisa apontou que o uso do celular

na direção é segunda infração mais cometida no estado (AEN, 2016).  Em Belo

Horizonte pesquisa realizada entre os anos de 1998 e 2015 constatou que o uso do

celular na direção é a sexta infração mais cometida naquela capital (LOBATO et al,

2016). 

A pesquisa realizada com o efetivo da PRF indicou o seguinte (APÊNDICE

A):

 Quando perguntados sobre o uso do telefone na direção veicular, 84,3%

admitiram usar, ainda que raramente.

 A mesma pergunta anterior foi feita em relação ao uso do celular em

viaturas da PRF. Apenas 46,3% admitiram usar, mesmo que raramente.

 Sobre  quais  aplicações/serviços  do  telefone  celular  mais  usavam

quando na direção:

◦ Realizar e/ou Atender chamadas telefônicas: 54,3%.

◦ Uso apenas no modo viva voz: 34,8%.

b) Pesquisas realizadas em outros países.

Reino Unido: Uma pesquisa ouviu os condutores sobre o uso do celular ao

volante, apresentando os seguintes resultados (TORNEY, 2016):

 48% admitiram usar  seu telefone ao volante para  fazer  ou  receber

chamadas  enquanto  parados  no  trânsito.  14%  admitiram  usar  seu

telefone  para  fazer  ou  receber  chamadas  enquanto  dirigem.  31%

disseram ter usado seus smartphones para tirar fotos ou gravar vídeos

durante a condução.
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 Quase metade dos condutores (49%) declarou usar o celular com o

veículo parado no trânsito no ano anterior.

Estados  Unidos:  A  agência  governamental  NHTSA  estima  que  em

qualquer momento, cerca de meio milhão de condutores estão usando telefones

celulares portáteis durante a condução naquele país (NHTSA, 2016). 

Em fevereiro  de  2017  o  NSC (National  Safety  Council),  publicou  uma

pesquisa  que  ouviu  condutores  em  todo  o  país  sobre  questões  relativas  à

segurança no trânsito (NSC, 2017). 

 Sobre  qual  o  problema  no  trânsito  causa  maior  preocupação,  74%

indicaram condutores distraídos, ficando este índice abaixo apenas de

condutores alcoolizados, com 78%.

 80%  apoiam  a  elaboração  de  leis  que  proíbam  os  condutores  de

utilizarem telefones celulares de qualquer forma durante a condução,

incluindo fazer chamadas telefônicas.

 65% apoiam a elaboração leis que  proíbam todas as formas de uso,

incluindo viva voz.

Austrália (ACORN, 2015). Um estudo realizado no estado de Quennsland

mostrou  que 25% dos  condutores  relataram que  usam seus  telefones  celulares

durante a condução com regularidade. 

Outro estudo do governo australiano descobriu que 59% dos usuários de

telefones celulares usaram seu telefone enquanto dirigiam. 28% relataram usar no

modo viva voz.

c) Pesquisas em países da União Europeia (EC, 2015), derivadas de estudos

observacionais, epidemiológicos e autorrelatados.

Áustria: Em uma pesquisa em rodovias em 2013, foi observado que 2%

dos condutores estavam falando no telefone celular. Os condutores de veículos de

carga foram mais frequentemente observados usando dispositivos portáteis do que

os condutores de automóveis.

República Checa: Em 2011, estimou-se que 2,7% dos condutores usavam

telefone celular enquanto dirigiam.
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Inglaterra e Escócia: Em 2014, 1,6% de todos os condutores na Inglaterra

e  Escócia  foram  observados  usando  telefone  celular  durante  a  condução.  Os

condutores eram mais suscetíveis de serem observados com o telefone celular na

mão, em vez de o segurarem próximo ao ouvido. 1,7% dos condutores do sexo

masculino na Inglaterra e na Escócia foram observados usando telefone celular em

comparação com 1,3% dos condutores do sexo feminino. Os veículos de transporte

de carga tiveram taxas de utilização de celulares mais baixas do que os automóveis,

com 1,2% observados utilizando um telefone celular. Os condutores de automóveis

e  micro-ônibus  tiveram a  menor  taxa  de  utilização  de  celulares  com 0,4%.  Os

condutores de vans tiveram uma taxa mais alta de uso do telefone celular do que os

condutores de automóveis, com 2,7%. Uma pesquisa de Londres indicou que, em

2009, o nível geral de utilização foi de 2,7%, com uma maior proporção para os

automóveis, vans e taxistas usando viva voz, em vez de telefones portáteis. O uso

entre condutores de vans foi quase duas vezes maior do que para os condutores de

automóveis. O uso de viva voz para condutores de táxi foi quase nove vezes maior

do que o uso de telefones portáteis.

França:  Em  2012,  uma  pesquisa  em  vias  públicas  mostrou  que,  em

determinado  momento,  2% dos  condutores  de  automóveis  estavam usando  um

telefone celular durante a condução. Um estudo realizado em 2010 estimou que

10% dos acidentes com lesões poderiam ser atribuídos ao uso do telefone celular

durante a condução.

Irlanda:  Uma  pesquisa  observacional  sobre  o  uso  do  telefone  celular

durante a condução, realizada em 2013, constatou que 4% dos condutores usavam

um telefone celular enquanto dirigiam.

Itália: No período de 2009 a 2011, observou-se que 9% dos condutores de

automóveis estavam usando telefones celulares durante a condução.

Espanha:  Estudos  observacionais  indicaram  que  cerca  de  3%  dos

condutores usam seu telefone celular durante a condução.

2.3.3 Estimativas sobre o uso de mensagens de texto, mídias e redes sociais na

direção veicular.

Nos últimos anos, um número crescente de estudos tem sido realizado por

diversos países mostrando como a manipulação de mensagens de texto pode ter
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um impacto negativo sobre o desempenho da condução e segurança viária. Não

foram encontrados estudos relevantes no Brasil.

A pesquisa que realizamos mostrou o seguinte sobre uso de mensagens,

mídias e redes sociais (APÊNDICE A):

 21,5%  disseram  ler  e/ou  escrever  mensagens  de  texto,  ainda  que

raramente.

 27,6%  disseram  ouvir  e/ou  gravar  mensagens  de  áudio,  ainda  que

raramente.

 5,3% disseram consultar mídias sociais, ainda que raramente.

Estados Unidos: Uma pesquisa apontou (NSC, 2015):

 60% dos condutores leem (mas não respondem) um texto ou e-mail durante

a condução e 25% fazem as duas coisas durante a condução.

Outra pesquisa apontou (NSC, 2017):

 39% disseram que é seguro utilizar comandos por voz para digitar texto no

telefone ou através do IVIS.

 5% disseram que digitar um texto no próprio telefone celular é seguro.

 53% disseram que ambas as situações acima são inseguras.

Austrália (ACORN, 2015):

 Um estudo realizado no estado de Quennsland mostrou que 14% relataram

usar para enviar texto durante a condução. 

Reino Unido (TORNEY, 2016):

 46% admitiram ter  lido  mensagens,  e-mails  ou  mídias  sociais  enquanto

parados no trânsito. 

Países da União Europeia (EC, 2015):

Uma meta-análise dos estudos autorrelatados descobriu que, na Europa, a

frequência  de  uso  de  mensagens  de  texto  como  “regularmente  ou  bastante

frequente” ou “pelo menos uma vez” nos últimos 30 dias variou de 15% a 31% dos

pesquisados.

Um  estudo  espanhol  indicou  que  19%  dos  condutores  admitiram  usar

mensagens de texto durante a condução em rodovias e 22,5% em estradas, pelo

menos, uma vez por mês.

Um estudo  sueco  concluiu  que  os  jovens,  condutores  inexperientes  eram

mais propensos a usar texto durante a condução do que condutores mais velhos.
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Um estudo da Nova Zelândia de comportamento autorrelatado descobriu que

66% dos participantes relataram ler pelo menos 1 a 5 mensagens de texto enquanto

dirigem, e 52% relataram o enviar de pelo menos 1 a 5 mensagens de texto durante

a condução, semanalmente.

2.4 A magnitude do problema de acidentes de trânsito resultante do uso de

telefone celular

A real extensão do problema decorrente do uso de telefone celular na direção

veicular é muito difícil de ser mensurada globalmente uma vez que a maioria dos

países, inclusive o Brasil, ainda não adota uma política de coleta de informações

sobre o uso de telefone celular em seus formulários de acidentes de trânsito (WHO,

2011).

Tem-se ainda que considerar o fato de que os condutores envolvidos nos

acidentes,  principalmente  os  possíveis  causadores,  podem  omitir  a  informação

quanto ao uso do telefone celular no momento do acidente, temendo as implicações

legais decorrentes, uma vez que a maioria dos países, inclusive o Brasil, tem leis

proibitivas quanto ao uso do telefone celular na direção veicular (APÊNDICE B). 

No entanto, uma seleção de estudos e relatórios estatísticos de algumas das

mais conhecidas agências de pesquisa e outras entidades da área de segurança no

trânsito, indicam um crescente corpo de evidências que sugerem que a distração

pelo  uso do  telefone celular  é  um contribuinte  importante  para  a  ocorrência  de

acidentes de trânsito.

No Brasil, de acordo com o seguro de danos pessoais causados por veículos

automotores de vias terrestres (DPVAT), pago em caso de morte ou invalidez, são

registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano no país, relacionados ao uso

do telefone celular. Os dados também mostram que 80% dos condutores admitem

que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem

(CELULAR..., 2015).

Em consulta ao Sistema de Informações Gerenciais da Polícia Rodoviária

Federal (SIGER/PRF), observou-se que 27,4% dos acidentes ocorridos nos 71 mil

quilômetros de rodovias federais em 2016 tiveram como causa presumível a falta de

atenção do condutor,  sendo essa a maior causa identificada naquele ano, tendo

como  segunda  maior  causa  identificada,  em  apenas  12%  dos  acidentes,  a
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velocidade incompatível (Tabela 2). Veja o item “Outros” que diz respeito a outras

causas não constantes da lista, com 25,62% das ocorrências de acidentes. 

Tabela 2. Acidentes nas rodovias federais em 2016 e suas causas.

Causa Presumível Quantidade %

Animais na pista 2.615 2,71%

Defeito mecânico em veículo 5.119 5,30%

Defeito na via 1.578 1,64%

Desobediência à sinalização 4.861 5,04%

Dormindo 3.764 3,90%

Falta de atenção 26.487 27,44%

Ingestão de álcool 6.335 6,56%

Não guardar distância de segurança 6.369 6,60%

Outras 24.722 25,62%

Ultrapassagem indevida 2.327 2,41%

Velocidade incompatível 12.336 12,78%

Total 96.513 100,00%
Fonte: SIGER/DPRF.

Por falta  da informação precisa no SIGER/DPRF não foi  possível  estimar

quantos desses acidentes decorreram do uso de telefone celular, mas é possível

que além de estar dentro do item “Falta de atenção” que seria o enquadramento

mais  apropriado,  os  acidentes  constem  também  no  item  “Outros”,  tipificação

comumente usada quando o policial que registrou a ocorrência não se convenceu

plenamente  da  causa.  Assim sendo,  os  acidentes  referentes  a  uso  de  telefone

celular  estariam  possivelmente  dentro  dos  dois  maiores  itens  da  lista,  que

representam 53% das causas presumíveis. 

Destaca-se que os percentuais dos demais tipos de causas constantes da

tabela estão muito distantes desse universo de 53% e ainda assim representam

milhares de acidentes. 

Como estes números dizem respeito apenas às rodovias federais imagina-se

que a situação não seja diferente nos centros urbanos onde o volume de veículos é

significativamente maior.

Na pesquisa  que realizamos com o efetivo  da PRF em nível  nacional,  a

pergunta sobre a frequência de atendimento a acidentes nas rodovias federais do
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Brasil cuja causa presumível tenha sido “falta de atenção” do condutor, resultou nos

seguintes percentuais: 10% disseram que atendem frequentemente, 52 % disseram

que atendem raramente e 38% disseram que nunca atenderam.

Nos Estados Unidos, em 2015, 10% das 35.092 mortes no trânsito ocorridas

naquele país envolveram um ou mais condutores distraídos, resultando em 3.477

mortes,  um  aumento  de  8,8%  em  relação  às  3.197  mortes  em  2014.  Dos  5,6

milhões  de  acidentes  não  fatais  relatados  em 2014,  16% foram acidentes  com

distração e resultaram em 424 mil feridos. Os dados sobre acidentes indicam que a

interação visual manual (uma ação que exige que o usuário desvie o olhar da via e

manipule  um  botão  ou  interface)  com  dispositivos  portáteis,  particularmente

telefones  celulares,  é  muitas  vezes  a  principal  distração  para  os  condutores

envolvidos em acidentes. Em 2014, houve 385 acidentes fatais que envolveram o

uso  de  um  telefone  celular,  resultando  em  404  mortes.  Esses  acidentes

representam 13% dos acidentes fatais causados por distrações ou 1,3% de todos os

acidentes fatais. Dos 967.000 acidentes afetados pela distração em 2014, 7% (ou

1,1% de todos os acidentes) envolveu o uso de telefones celulares e resultou em

33.000 pessoas feridas (NHTSA, 2016).

Ainda nos Estados Unidos, de acordo com o NSC, quase 25% de todos os

acidentes com automóveis (1 em cada 4) envolvem distração com uso de telefone

celular naquele país. Em 2011, o uso do telefone celular em acidentes com veículos

automotores  causou  danos  da  ordem de  US$  100  bilhões  naquele  país  (NSC,

2015).

Na maioria dos países europeus, o registro do uso de telefone celular em

acidentes  de  trânsitos,  geralmente  não  é  feito,  a  menos  que  o  acidente  tenha

consequências graves. A probabilidade de omissão do uso de celular também é

identificada como um problema chave nos esforços para determinar a extensão do

problema dos acidentes envolvendo telefone celular na União Europeia (CE, 2015).

Um estudo australiano indicou que os dispositivos móveis em geral podem

ser um fator causador em 7% dos acidentes, sendo responsáveis por 83 mortes e

2.300 feridos hospitalizados em 2013 (BITRE, 2014 apud CE, 2015).

Horsman  e  Conniss  (2015) citam  que  devido  ao  tamanho  relativamente

pequeno dos telefones celulares,  é  provável  que muitos  casos de acidentes  de

trânsito envolvendo o uso de telefone celular permaneçam subnotificados devido à

ocultação do uso do aparelho durante a condução. Destacam a inda que o desafio
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quanto ao uso do telefone celular relacionado com as investigações de acidentes de

trânsito  reside  na  prova  de  que  um dispositivo  foi  usado  antes  ou  durante  um

acidente, tornando-se finalmente um fator causal e um elemento com o potencial de

ajudar  a  estabelecer  a  culpa,  sendo para isso,  necessária  a análise forense do

aparelho móvel e seus dados residuais. 

2.5 Análise dos efeitos do uso do telefone celular sobre o  desempenho da

condução veicular.

Como mencionado anteriormente, algumas tarefas consideradas essenciais

para a condução segura são referidas como tarefas primárias. Outras, como o uso

de um telefone celular,  constituem tarefas  secundárias.  Estudos mostram que é

difícil para os condutores executarem as tarefas primárias essenciais para conduzir

um veículo com segurança quando estão envolvidos em uma tarefa secundária. O

resultado é que o seu desempenho na condução do veículo se deteriora de várias

maneiras. 

2.5.1 A sobrecarga de tarefas cognitivas resultando em perda de atenção

Passaremos a uma abordagem sobre o funcionamento do cérebro humano,

em como ele trata com a sobrecarga de demandas cognitivas, com base em um

relatório (White Paper), publicado pelo NSC, que trata da sobrecarga cognitiva por

uso de telefone celular na direção veicular (NSC, 2010) e ainda uma pesquisa da

Universidade de Toronto (CA) na mesma direção.

Por  mais  que as  pessoas pensem que conseguem fazer  duas coisas ao

mesmo tempo, isso não é totalmente verdadeiro. Por sermos capazes de realizar

várias tarefas em um mesmo intervalo de tempo, podemos pensar erroneamente

que temos uma capacidade “multitarefa”, mas isso não corresponde à realidade.

O cérebro humano não realiza duas tarefas ao mesmo tempo. Em vez disso

lida  com  tarefas  sequencialmente,  alternando  entre  uma  e  outra.  O  cérebro

manipula as tarefas muito rapidamente, o que nos leva a acreditar que estamos

realizando duas tarefas ao mesmo tempo. Na realidade, o cérebro está mudando a

atenção entre elas, realizando apenas uma de cada vez.
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Além  da  mudança  de  atenção,  o  cérebro  se  envolve  em  um  processo

constante de lidar com as informações que recebe, selecionando e processando as

informações que atenderá, codificando e guardando essas informações. E ainda, o

cérebro  deve  passar  por  mais  duas  funções  cognitivas  que  são  recuperar

informações armazenadas e agir (executar) com base nessas informações.

Quando o cérebro está sobrecarregado por distrações, todas essas etapas

são afetadas.  A codificação é negativamente comprometida por distrações e pela

atenção dividida. Durante esta fase, o cérebro “descarta” informações que deveria

tratar, como uma forma de lidar com a sobrecarga de distração. Essas decisões

sobre o que descartar são muitas vezes inconscientes.

Por acumulo de atividades o cérebro pode enfrentar um “estrangulamento”

quando  diferentes  de  suas  regiões  competem  por  recursos  compartilhados  e

limitados para  tarefas  aparentemente  não relacionadas,  restringindo os  recursos

mentais disponíveis para as tarefas, tornando-se mais tardio nas respostas.

A  resposta  tardia  a  riscos  súbitos  no  trânsito,  como  o  comportamento

perigoso de outro condutor, defeitos ou obras na pista, animais ou objetos na pista,

muitas  vezes  é  fator  determinante  para  a  ocorrência  de  acidentes.  Quando  o

cérebro está sobrecarregado, o processamento de informações diminui e o condutor

se torna muito menos propenso a responder em tempo hábil a riscos inesperados,

de forma a evitar um acidente.

Para melhor ilustrar o funcionamento do cérebro humano (Figura 7), vejamos

um  estudo  experimental  realizado  pela  Universidade  Carnegie  Mellon-EUA que

utilizou  imagens  de  ressonância  magnética  funcional  (fMRI)  para  examinar  a

atividade cerebral enquanto os participantes dirigiam um veículo em um simulador e

ouviam sentenças, as quais deveriam avaliar e responder se verdadeiras ou falsas

(JUST et al, 2008).
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Figura 7 – Os quatro lobos cerebrais.

Fonte: National Institutes of Health-EUA

As imagens da Figura 8 mostram que ao ouvir em um telefone celular frases

com considerável  carga cognitiva enquanto dirigiam, os condutores tiveram uma

diminuição em 37% do nível de atividade cerebral no lobo parietal (Figura 7), uma

área associada com a condução. Em outras palavras, a compreensão auditiva e

linguística  afastou  os  recursos  cognitivos  da condução.  Esta  área  do cérebro  é

importante para a navegação e o tipo de processamento espacial associado com a

condução. 

Figura 8 – Imagens de fMRI. 

Fonte: Carnegie Mellon University-EUA
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A imagem esquerda mostra o nível de atividade no lobo parietal para a tarefa

de dirigir apenas. A imagem direita mostra a diminuição da atividade pela adição da

tarefa de ouvir e responder em um telefone celular.

O mesmo estudo  também encontrou  diminuição da  atividade  na área do

cérebro  que  processa  informações  visuais,  o  lobo  occipital  (Figura  7).  Ao  ouvir

frases em telefones celulares, os condutores tiveram mais problemas, como sair da

pista e chocar-se contra as defensas laterais (guardrails).  Esta tarefa não exigia

segurar  ou  digitar  no  telefone,  e  ainda  assim  o  desempenho  da  condução  foi

prejudicado.  Os cientistas concluíram através deste  estudo que apenas uma de

várias  tarefas  o  cérebro  pode  realizar  ao  mesmo  tempo,  não  importa  quão

diferentes  as  duas  tarefas  sejam,  ainda  que  se  baseiem  em  diferentes  áreas

cerebrais  cujas  atividades  não  se  sobreponham.  O  cérebro  tem  um  limite  de

capacidade. Estas imagens de fMRI (Figura 8) fornecem uma base biológica sobre

os riscos enfrentados pelos condutores.

Gráfico 3 – Variação percentual  da intensidade do sinal  fMRI para cinco grupos
funcionais (espacial, visual, motora, execução e linguagem). 

Fonte: Carnegie Mellon University-EUA

O Gráifco 3 mostra a variação percentual na intensidade do sinal de  fMRI

para cinco grupos funcionais de áreas corticais. A ativação relacionada à condução

em áreas de processamento espacial diminui significativamente com a adição da
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tarefa de escuta de sentença. A adição da tarefa de escuta de sentença aumenta

significativamente a ativação da área de linguagem.

Um  estudo  mais  recente,  realizado  pela  Universidade  de  Toronto  (CA),

chegou a conclusões semelhantes (SCHWEIZER et al, 2013). Nesta experiência foi

usado um simulador de condução com um volante totalmente funcional e pedais,

em  um  sistema  de  fMRI.  Os  participantes  foram  convidados  a  realizar  tarefas

concorrentes  de  responder  a  perguntas  verbais  durante  a  condução.  Os

participantes  responderam  a  questões  de  conhecimento  geral  (verdadeiras  ou

falsas), pressionando os botões correspondentes embutidos no volante – de acordo

com os autores, algo semelhante aos modelos de veículos modernos para atender

dispositivos viva voz ou controles de volume.

Os  autores  descobriram  que  durante  a  condução  distraída,  a  atividade

cerebral deslocou-se dramaticamente da parte posterior, que rege as áreas visuais

e espaciais, para o córtex pré-frontal que regula a função cognitiva e a tomada de

decisão. Eles concluíram que o cérebro distraído sacrificou áreas importantes para

a atenção e visão a fim de reunir recursos cerebrais suficientes para realizar uma

tarefa secundária cognitiva (Figuras 9 e 10).
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Figura 9 – Imagem de fMRI para a condução regular, sem tarefa adicional.

Fonte: Schweizer et al. (2013).

A Figura 9 mostra as atividades cerebrais dos participantes ao executar várias

condições de condução simulada (da esquerda para a direita,  imagens de baixo

para cima do cérebro,).

 A – A condição de virar à direita mostra uma atividade mínima no cérebro;

 B – A curva à esquerda mostrou maior atividade nas regiões posteriores do

cérebro;

 C –  A curva  à  esquerda  com  o  tráfego  que  se  aproximava  geraram

atividades significativas de múltiplas regiões bilaterais nas áreas do centro

do cérebro.
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Figura 10 – Imagem de fMRI para a condução regular, com tarefa adicional.

Fonte: Schweizer et al. (2013).

A Figura 10 mostra as atividades cerebrais associadas à condução distraída.

 A – A condição de dirigir em frente executando a tarefa cognitiva.

 B  – A condição  exigente  de  virar  à  esquerda,  com  o  tráfego  que  se

aproxima mais a tarefa cognitiva.

2.5.2 Áreas do comportamento de condução veicular afetadas pelo uso do telefone

celular

De acordo com WHO (2011) o uso de telefones celulares pode induzir, ainda

que por breve tempo, os condutores a manter:

 Os olhos fora da via (distração visual),  ao olharem para o aparelho ou

para a interface veicular;

 As  mentes  fora  da  via  (distração  cognitiva),  ao  pensarem  sobre  a

conversa e possivelmente construírem respostas;

 As mãos fora do volante (distração manual), ao manusearem o aparelho,

seus acessórios ou a interface veicular.

A distração auditiva, na forma de responder a um telefone tocando, também

pode ocorrer. Pode ocorrer ainda na hipótese do volume do telefone estar tão alto a

ponto de mascarar sinais sonoros de outros veículos, inclusive os de emergência.
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A complexidade de uma tarefa e suas demandas cognitivas, bem como sua

frequência  e duração,  parecem ser  fatores  importantes para  determinar  em que

medida essa tarefa afeta o comportamento de condução. O uso de um telefone

celular  pode  afetar  o  desempenho  de  condução  em  uma  série  de  aspectos.

Vejamos:

a) Tempo de reação mais lento

O  tempo  de  reação  envolve  recursos  de  atenção  e  processamento  de

informação, enquanto o tempo de movimento é uma função da ativação muscular,

(por exemplo, acionar o pedal de freio) mais associado ao condicionamento físico

do condutor. O uso do telefone celular na direção tem sido identificado por afetar o

tempo de reação significativamente. 

Um estudo em simulador realizado pela Universidade de Utah-EUA avaliou a

variação do tempo de reação dos condutores a um evento inesperado (acendimento

da luz de freio do veículo à frente) a partir da adição de tarefas à tarefa inicial de

conduzir  veículo.  As  tarefas  adicionais  incluídas  sucessivamente  foram:  ouvir  o

rádio, ouvir um áudio livro, conversar com um passageiro, usar o telefone celular no

modo portátil, usar o telefone celular no modo viva voz, enviar uma mensagem de

texto usando comando por  voz  e  realizar  uma tarefa  OSPAN2 (STRAYER et  al,

2013).

______________________
2. OSPAN. Tarefa de elevada carga cognitiva que serve como parâmetro de limite máximo, onde o
condutor ouve sentenças e realiza também pequenos cálculos matemáticos aos quais deve avaliar e
responder se verdadeiros ou falsos.
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Gráfico 4 – Variação do tempo de reação a partir da adição de tarefas concorrentes.

Fonte: AAA Foundation for Traffic Safety-EUA

O estudo evidenciou o aumento no tempo de reação à medida que outras

tarefas concorrentes foram adicionadas à tarefa inicial de dirigir (Single). Observa-

se que a  tarefa  de ouvir  passivamente ao rádio quando adicionada à tarefa de

dirigir, contrariamente ao esperado, indicou pequena melhora no tempo de reação

(Gráfico 4). 

Essa  constatação  identifica-se  com a  pesquisa  realizada  por  Patel  et  al.

(2008),  que  verificou  que  ouvir  rádio  foi  a  tarefa  menos  distrativa  em  seu

experimento.

A distração por atividade cognitiva pode também produzir efeitos duradouros

mesmo após cessada a atividade. Outra pesquisa realizada  pela Universidade de

Utah-EUA apontou que após interagir com o telefone celular emitindo comandos por

voz, com ou sem interface veicular (IVIS),  o condutor pode levar até 27 segundos

para  recuperar  completamente  o  nível  de  atenção  necessário  para  retomar  a

direção  do  veículo  (Gráfico  5).  Se,  por  exemplo,  o  condutor  seguir  dirigindo  a

apenas 40km/h, terá percorrido uma distância equivalente a três campos de futebol

até recuperar completamente a atenção.  Isto explica porque não é seguro usar o
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telefone celular mesmo com o veículo parado em semáforos ou filas de veículos em

trânsito lento (STRAYER et al, 2015).

Gráfico 5 – Tempo decorrido (seg) para a recuperação do tempo de reação (mseg)
necessário à condução segura, após exposição a atividade distrativa de interação
com celular via comando por voz.

Fonte: AAA Foundation for Traffic Safety-EUA

Pesquisas também mostram que os tempos de reação do condutor são 30%

mais lentos quando telefonam enquanto dirigem do que dirigindo com níveis  de

concentração de álcool no sangue de 80mg/100ml, limite legal em alguns países da

Europa, como o Reino Unido, e 50% mais lentos do que em condições normais de

condução. No entanto, as deficiências de condução decorrentes do uso do telefone

celular são transitórias e resultam em distração temporária da condução, enquanto

que os efeitos do álcool persistem por períodos muito mais longos. Além disso, os

condutores que usam telefones celulares têm algum tipo de controle (por exemplo,

pausando a conversa), enquanto os condutores que estão sob efeito de álcool não

podem fazer muito para controlar seu desempenho. Assim, os riscos cumulativos

associados à intoxicação por álcool são maiores do que os associados a conduzir

usando celulares (BUNRS et al, 2002 e STRAYER et al, 2006).
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b) Dificuldade em manter-se na posição correta em relação à via

Na  atividade  de  fiscalização  de  trânsito  um  dos  comportamentos  que

chamam a atenção quanto a possibilidade de um condutor estar sob efeito de álcool

ou  utilizando  telefone  celular  é  a  direção  em  “zig-zag”,  quando  os  condutores

oscilam entre  um lado  e  outro  da  pista  de  rolamento.  De  fato,  como  visto,  as

pesquisas mostram que a carga de atividade cognitiva desvia recursos cerebrais

refentes a localização espacial, o que dificulta a manutenção da condução alinhada

com a pista (STRAYER et al, 2015; REED e GREEN, 1999; BRACE et al, 2007).

c) Comportamento compensatório de risco

Estudos tem constatado também que para compensar os riscos decorrentes

da distração causada pelo uso do telefone celular, principalmente no modo portátil,

os condutores tendem a reduzir a velocidade e distanciar-se da linha divisória de

fluxo, aproximando-se mais das linhas de bordo. Esse comportamento – também

muito observado pelos agentes de trânsito, principalmente nas rodovias – tem sido

identificado  como  medida  para  diminuir  o  risco  de  uma  possível  colisão  frontal

contra veículos que transitem em sentido contrário  e/ou para facilitar  que sejam

ultrapassados pelos veículos que os seguem, e com isso terminam por dirigir em

situação de risco,  quer por estarem em velocidade menor que o fluxo,  quer por

estarem muito  próximos  ao bordo da pista  o  que pode comprometer  manobras

evasivas de desvio ou até mesmo contribuir para saídas de pista (YANNIS, 2013;

STELLING e HAGENZIEKER, 2012, citado em EC, 2015).

d) Reações de frenagem mais tardias e mais intensas, com distâncias de

parada mais curtas e paradas mais bruscas

Como já visto, a distração cognitiva afeta negativamente o tempo de reação

do condutor, o que obviamente afeta o tempo de frenagem, tornando-a mais tardia.

Diante de situações de risco inesperadas observa-se que os condutores distraídos

tendem  a  frear  mais  bruscamente,  isto  como  mecanismo  de  compensação  ao

retardo na frenagem, haja vista a rápida diminuição da distância até o possível local

de risco (STRAYER et al, 2003).
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e) Redução da visão periférica e cegueira por desatenção

A distração cognitiva contribui  para a retirada da atenção da cena visual,

onde toda a informação que o condutor vê não é processada. Isto pode ser devido à

discussão  anterior  de  como  nossos  cérebros  compensam  receber  demasiada

informação por não enviar alguma informação visual para a memória de trabalho.

Quando isso acontece, os condutores não estão cientes das informações filtradas e

não podem agir sobre elas.

Condutores distraídos experimentam a chamada cegueira por desatenção.

Eles estão olhando à frente do para-brisa, mas não conseguem processar todas as

informações no ambiente da via necessárias para monitorar efetivamente o que está

à  sua  volta,  procurar  e  identificar  potenciais  perigos,  e  consequentemente,

responder a situações inesperadas. Seu campo de visão se estreita (NSC, 2010). 

Para explorar como o uso do telefone celular pode afetar a varredura visual

do  condutor,  a  Divisão  de  Ergonomia  da  Transport  Canada  (CA)  monitorou  os

movimentos  oculares  dos  condutores  usando  telefones  viva  voz  e,  novamente,

quando esses condutores não usavam o telefone. Os retângulos azuis nas Figuras

11 e 12 mostram a área de alcance da visão dos condutores (NOY, apud NSC,

2010). Além de olharem menos na periferia, os condutores usando telefones viva

voz reduziram o monitoramento visual de instrumentos e espelhos retrovisores, e

alguns  condutores  abandonaram  inteiramente  essas  tarefas.  Nas  intersecções,

estes condutores olharam menos para os semáforos e para o tráfego à direita.

Figura 11 – Área de visão dos condutores que não usaram um telefone celular.

Fonte: Ergonomics Division - Transport Canada (CA).
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Figura 12 – Área de visão dos condutores que usaram um telefone celular.

Fonte: Ergonomics Division - Transport Canada (CA).

Outro  estudo,  realizado  por  Xie  et  al.  (2013),  constatou  em  um  estudo

experimental que os condutores distraídos por telefone celular, mesmo olhando para

o ambiente durante a direção, não conseguem ver até 50 por cento da informação.

f) Redução da consciência situacional

A cegueira  por  desatenção  leva  os  condutores  a  perda  ou  redução  da

consciência  situacional,  isto  é, do conhecimento  da  situação  à  sua  volta,

tornando-os menos propensos a lembrar do conteúdo dos cenários que olharam

muito recentemente,  e assim tendem a perder as saídas,  passar  por semáforos

fechados  e  a  inobservar  placas  de  sinalização  regulamentar,  como  velocidade

máxima  da  via,  ultrapassagem  proibida,  parada  obrigatória,  etc.  Pesquisas

descobriram que os condutores que não usam celulares são mais propensos a se

lembrar do conteúdo à sua volta. 

Uma  pesquisa  experimental  realizada  pelo  Instituto  Tecnológico  de

Massachusetts-MIT, nos Estados Unidos, usou um simulador para avaliar o nível de

consciência situacional dos condutores quando submetidos a atividade distrativa por

uso  de  telefone  celular.  Os  condutores  dirigiam no  simulador  por  uma via  com

placas de sinalização de trânsito distribuídas ao longo do percurso. 300 metros após

passarem por uma determinada placa os condutores recebiam uma sinalização para

indicarem qual a última placa ultrapassada. O Gráfico 6 indica o índice de acertos

para a condução sem telefone celular e com telefone celular nos modos viva voz

(HF) e portátil (HH) (MARINOVA et al, 200?).
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Gráfico 6 – Índices de acerto para o teste de consciência situacional com e sem uso
de telefone celular

Fonte: Marinova et al. (200?).

A pesquisa constatou perda sensível do nível de consciência da situação à

sua volta quando o condutor faz uso de telefone celular. Constatou ainda que o uso

do telefone celular  no modo viva  voz não apresentou melhoras significativas no

nível de atenção se comparado ao portátil.

g) Propensão a uso em menor frequência do cinto de segurança e outras

infrações

Estudos  também  indicam  que  o  uso  do  cinto  de  segurança  é

significativamente menos frequente por parte de usuários de telefones celulares na

direção do que para não usuários (EBY e VIVODA, 2003). Usuários de telefones

celulares durante a condução também se envolvem em outros comportamentos de

risco com mais frequência, como beber e dirigir, ultrapassar o limite de velocidade,

dirigir com apenas uma das mãos, etc. 

g) Comportamentos associados com a idade

Os efeitos do uso do telefone celular sobre o desempenho da condução são

mais extremos para condutores mais jovens e mais velhos.
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Segundo Brace et al. (2007), condutores inexperientes mais jovens parecem

ser mais suscetíveis aos efeitos da distração em seu desempenho de condução,

pois  uma  nova  fase  de  desenvolvimento  cognitivo  que  ocorre  durante  a

adolescência os torna mais propensos à distração, potencialmente resultando em

maiores impactos sobre o desempenho de condução do que para condutores mais

maduros.

Os condutores mais jovens são ainda muito mais propensos a fazer uso do

celular  na  direção,  dada  sua  maior  facilidade  em  interagir  com  dispositivos

tecnológicos. Um estudo que fez comparação entre comportamentos de condutores

por idade aponta que  jovens condutores (18-25 anos) mais frequentemente usam

telefone celular, enviam mensagem de texto, ouvem música, comem e bebem na

direção  do  que  condutores  mais  velhos  (YOUNG e  LENNÉ,  2010). Condutores

jovens têm mais  dificuldade  em dividir  a  sua  atenção  apropriadamente  entre  a

condução e a tarefa secundária de falar ao telefone. 

Os condutores mais velhos têm capacidades visuais e cognitivas diminuídas,

o que também torna mais difícil para eles realizarem duas tarefas simultaneamente,

como verificado por um sensível aumento do tempo de reação durante a condução.

A pesquisa realizada por Marinova et al. (200?), avaliou também o tempo de reação

para as diversas faixas etárias, jovens (18-25), intermediários (38-48) e mais velhos

(60 +). Os condutores enquanto conduziam pelo simulador deveriam frear a fim de

reduzir a velocidade, quando visualizasses placas de parada obrigatória (PARE) ao

longo da via, ou quando da entrada inadvertida de um pedestre tentando cruzar a

pista. O Gráfico 7 mostra que os tempos de reação dos condutores mais velhos

foram significativamente mais altos.
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Gráfico 7 – Tempo de resposta para o estímulo do sinal de parada. As barras de erro
nos dados gerais representam o erro padrão.

Fonte: Marinova et al. (200?).

2.5.3  Efeitos  do  uso  de  mensagens  de  texto  no  comportamento  de  condução

veicular

Um estudo naturalista conduzido pela agência americana NHTSA constatou

que ao enviar ou receber mensagens de texto com um telefone portátil, o tempo

total que os olhos do condutor ficam fora da via é de 23 segundos em média. Isso

significa que um condutor deslocando-se a 55 mph (88 Km/h), mantém seus olhos

fora da via por mais de meio quilômetro para cada mensagem recebida ou enviada

(FITCH et al, 2013).

Um estudo experimental na Austrália, com uso de simulador, encontrou estes

resultados entre os condutores mais jovens ao receberem e enviarem mensagens

de texto (HOSKING et al, 2009):

 A quantidade de tempo que os condutores estiveram com os olhos fora da

pista aumentou em até 400% ao enviar mensagens de texto.

 A variabilidade da posição dos veículos em relação à pista aumentou em

até 50%.

 Os condutores fizeram 140% mais mudanças incorretas de faixa;
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 A variação da distância em relação ao veículo da frente teve um aumento

de até 150%. 

Segundo Hosking et al. (2006), os perigos de usar mensagens de texto na

direção  resultam de  uma  combinação  de  fatores:  aumento  da  carga  mental  de

trabalho necessário para escrever uma mensagem de texto, comprometimento do

controle do veículo causado pelo ato físico de segurar o telefone, e da deficiência

visual causada pela contínua mudança de orientação visual entre o visor do telefone

e a via. Esses fatores afetam significativamente a capacidade de manter o veículo

em uma posição segura em relação à via. 

Outro  recente  estudo  experimental  com uso  de  simulador,  realizado  pela

Universidade  Rhode  Island-EUA,  constatou  que  o  uso  de  mensagens  de  texto

sacrifica consideravelmente o desempenho da condução com o aumento da idade,

conforme pode ser visto no Gráfico 8 (MOTAMEDI e WANG, 2016).

Gráfico 8 – Mudança no desempenho da condução associada a diversos fatores.

Fonte: Motamedi e Wang (2016). 

Observa-se no Gráfico 8 que o desempenho dos condutores que dirigiam

usando mensagens de texto teve pouca variação relacionada a complexidade da
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conversa, ao gênero, bem como em relação aos modos apenas leitura/leitura com

resposta. A variação positiva mais significativa deu-se com a mudança de modo

portátil  para viva voz. O aumento da idade causou grave perda de desempenho

para o uso de mensagens de texto na condução.

2.5.4 Efeitos da interação por voz com assistentes pessoais para smartphones e

IVIS

Dois estudos realizados pela AAA Foundation e Universidade de Utah-EUA

verificaram os efeitos distrativos da interação por voz com assistentes pessoais para

smartphones e sistemas IVIS, na condução (STRAYER et al, 2015).

Para fins dos estudos os pesquisadores desenvolveram previamente uma

escala pontuando 5 níveis de distração: 1-suave, 2-moderada, 3-alta, 4-muito alta e

5-distração máxima. Esses estudos mostraram que as chamadas de celulares eram

moderadamente distrativas, com pontuação de 2,5 para chamadas no modo portátil

e 2,3 para chamadas no modo viva voz.

Um dos estudos mostrou que é altamente distrativo usar comandos por voz

para discar números de telefone, ligar para os contatos,  alterar música e enviar

textos com os assistentes pessoais Microsoft  Cortana,  Apple Siri  e Google Now

(Figura 7). 

O  outro  estudo  examinou  a  discagem  por  voz,  chamadas  e  seleção  de

músicas por voz usando sistemas de informação veiculares – IVIS, em 10 veículos

modelo 2015. Três foram classificados como moderadamente distrativos, seis como

altamente  distrativos  e  o  sistema  do  Mazda  6  como  muito  altamente  distrativo

(Figura 13).
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Figura 13 – Classificações de distração mental  ao usar comandos por voz para
fazer chamadas ou mudar de música durante a condução.  Veículos ano-modelo

2015.
Fonte: AAA Foundation for Traffic Safety-EUA

As  pesquisas  também  descobriram  que,  ao  contrário  do  que  se  pode

acreditar, o uso de sistemas de reconhecimento por voz não elimina a distração. Os

estudos também mostraram que condutores mais velhos – aqueles mais propensos

a  adquirir  veículos  com  sistemas  IVIS  –  são  muito  mais  distraídos  do  que  os

condutores mais jovens, ao dar comandos por voz.

Mas a descoberta mais surpreendente foi que um condutor continua distraído

por  até  27  segundos  (Gráfico  5)  após  a  desconexão  dos  smartphones  e  dos

sistemas  IVIS  que  foram  classificados  como  altamente  distrativos,  e  até  15

segundos  após a  desconexão dos  sistemas  classificados como moderadamente

distrativos.  Esses 27 segundos significam que um condutor  viajando a  40 km/h

poderia cobrir o comprimento de três campos de futebol antes de recuperar toda a

atenção necessária para a condução segura. O que nos leva a conclusão de que a

tecnologia de comando por voz não está totalmente pronta, considerando os riscos

que acrescenta à direção veicular.
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3 RESULTADOS DA PESQUISA

O uso do telefone celular no modo portátil durante a condução vem sendo

estabelecido como conduta ilegal na maioria dos países da UE, Austrália, em partes

do Canadá, em praticamente todos os estados dos EUA e em vários países da

América  Latina,  inclusive  o  Brasil  (APÊNDICE  B).  Poucos  são  os  países  que

proíbem o uso em qualquer modalidade, inclusive viva voz.

Enquanto as pesquisas aqui mencionadas olham para o risco associado com

o uso de um telefone celular durante a condução, há muito menos conhecimentos

sobre  a  eficácia  das  medidas  até  então  adotadas  pelos  diversos  países  para

minimizar o problema, até mesmo por causa da velocidade com que a tecnologia

avança nessa área.

Como consequência, as abordagens que vêm sendo adotadas por boa parte

dos países visando desestimular o uso do celular na condução seguem na direção

de esforços já consolidados e que tiveram êxito em coibir outras condutas de risco

como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, etc. Tais medidas incluem:

a) Adoção de uma política de coleta de dados referentes ao uso do telefone

celular de forma a ter uma visão mais realista do problema e assim avaliar a sua

magnitude.  Isso  inclui  estimativas  de  uso  do  celular  na  direção,  através  de

pesquisas observacionais e outros meios, e o registro da informação quanto ao uso

do  telefone  celular  como  causa  presumível,  durante  a  coleta  dos  dados  de

acidentes de trânsito ocorridos. 

b) Adoção e aplicação de legislação relativa à utilização de celulares. No

Brasil a legislação de trânsito é bastante sofisticada, sendo um dos países a impor

multa  com demérito  de  pontuação  na  Carteira  Nacional  de  Habilitação  –  CNH,

objetivando  coibir  a  reincidência  do  ato  infracional.  Recentemente  o  Código  de

Trânsito Brasileiro – CTB, foi modificado em seu artigo 252, alterando a infração por

uso do telefone celular na direção, de média para gravíssima (com efeitos a contar

de  novembro  de  2016),  quase  quadruplicando  o  valor  da  multa  (de  85,13  para

293,47, acrescida de 7 pontos na CNH), como medida para inibir o uso do celular na

direção.

Art. 252
“…
Parágrafo  único.  A hipótese prevista  no inciso V caracterizar-se-á como
infração  gravíssima  no  caso  de  o  condutor  estar  segurando  ou
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manuseando  telefone  celular.”  (Parágrafo  único  incluído  pela  Lei  n.
13.281/16, em vigor a partir de 01/11/16) (BRASIL, 2008).

Como o tempo decorrido de aplicação da nova lei é muito pequeno, não é

confiável levantar os dados sobre o período a fim de medir o impacto na mudança

de  comportamento.  Todavia,  por  analogia,  conferimos  os  números  relativos  a

acidentes  de  trânsito  e  mortes,  decorrentes  de  ultrapassagem  indevida,  cuja

infração teve sua multa também aumentada (neste caso, com efeitos a contar de

novembro de 2014). Verificamos um ano antes e um ano depois da mudança na lei

(Tabela 3).

Tabela 3 – Número de acidentes e mortos por ultrapassagem indevida nas rodovias
brasileiras, um ano antes e um ano depois da mudança no valor da multa.

Acidentes por ultrapassagem indevida

Um ano ANTES Um ano DEPOIS

Mês/Ano
Quant.

Ocorrências
Quant.
Mortos

Mês/Ano
Quant.

Ocorrências
Quant.
Mortos

Nov/2013 390 66 Nov/2014 312 65

Dez/2013 438 71 Dez/2014 393 76

Jan/2014 352 65 Jan/2015 314 80

Fev/2014 339 51 Fev/2015 269 69

Mar/2014 395 79 Mar/2015 307 83

Abr/2014 403 56 Abr/2015 288 45

Mai/2014 393 65 Mai/2015 306 66

Jun/2014 331 61 Jun/2015 288 48

Jul/2014 374 106 Jul/2015 267 78

Ago/2014 371 66 Ago/2015 224 53

Set/2014 367 81 Set/2015 271 54

Out/2014 382 63 Out/2015 219 35

TOTAL 4.535 830 TOTAL 3.404 752
Fonte: SIGER/DPRF

Como  podemos  verificar,  houve  no  período  uma  sensível  mudança  de

comportamento no que se refere a ultrapassagem indevida, traduzida numa redução

de 25% no número de acidentes e 78 mortes a menos, ignorando-se o aumento da

frota no período. Essa constatação evidencia que o rigor na aplicação de penas

pode inibir a conduta infracionária.
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c) Adoção de legislação que restrinja o uso do telefone celular inclusive no

modo  viva  voz  para  grupos  específicos,  como  condutores  de  transporte  de

passageiros  e  condutores  de  veículos  de  grande  porte,  em  virtude  da  óbvia

gravidade dos danos decorrentes de um eventual acidente por distração envolvendo

tais veículos e ainda pelo fato desses condutores assumirem muitas vezes funções

múltiplas durante a condução,  portanto estando mais vulneráveis aos efeitos da

distração. O desconhecimento, por falta de dados confiáveis, da real dimensão do

número  de  acidentes  decorrentes  do  uso  do  telefone  celular  no  Brasil,  e  sua

gravidade,  possivelmente  nos  têm  mantido  alheios  à  grandeza  do  problema,

principalmente por conhecermos o quão violento é o trânsito em nosso país. Nos

Estados Unidos, por exemplo, já há estados com legislação mais restritiva, para

grupos específicos em pelo menos 20 estados (APÊNDICE B).

d)  Apoio  à  legislação  com  fortes  campanhas  de  fiscalização  e

conscientização  para  enfatizar  o  risco  do  comportamento  e  as  penalidades

associadas à infração da lei, dando ênfase às condutas que oferecem maior risco

como, por exemplo, manipulação de mensagens de texto. No Brasil,  referente à

fiscalização e aplicação da lei de trânsito, temos verificado um fenômeno ocorrido

em outros  países,  como os  Estados  Unidos  e  Reino  Unido,  a  tendência  da  lei

“pegar” ou não,  ou seja,  ser acreditada ou não pela sociedade e pelos agentes

fiscalizadores, como uma norma que efetivamente corrija uma conduta de risco. Em

consulta ao sistema SIGER/PRF observamos que o número de multas aplicadas por

uso de telefone celular  nas rodovias federais  vem diminuindo nos últimos anos,

apesar do expressivo crescimento da frota de veículos e do número de aquisições

de telefones celulares em todo o país (Tabela 4), fortalecendo a ideia de que a lei

precisa conquistar credibilidade. 

A pesquisa realizada entre os agentes da PRF onde 84% admitem fazer uso

do celular na direção, ainda que raramente, reflete isso. Em se tratando de leis que

visam mudança de comportamento na direção veicular,  mesmo que a aplicação

dessas leis reflita alguma mudança de comportamento quando de sua implantação,

se  não  forem  acompanhadas  de  efetivas  e  continuadas  campanhas  de

conscientização e fiscalização, a tendência é que os números referentes a condutas

infracionárias  voltem  aos  patamares  anteriores  à  lei  (WHO,  2011;  WILLIAMS-

BERGEN et al, 2011).
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Tabela 4 – Número de multas aplicadas pela PRF (2010 – 2016) para a infração de
uso de telefone celular na direção.

Infração Quantidade de Infrações

Dirigir veículo 
utilizando-se de 
telefone celular

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16.046 19.397 23.365 27.174 24.255 21.576 21.215

Fonte: SIGER/PRF

Esse  aspecto  também foi  verificado  no  Reino  Unido,  onde  o  número  de

notificações emitidas para o uso do telefone celular caiu 86% entre 2011 e 2015 de

123.000 para 17.000 (RAC..., 2016).

Outras medidas que oferecem potencial redução de risco incluem:

e) Soluções tecnológicas, tais como: 

◦ Aplicações  já  disponíveis  que  enviam  mensagem  avisando  a  quem

realizou uma chamada telefônica que a pessoa chamada encontra-se

no  trânsito,  sugerindo  retorno  posterior.  O  chamador  receberá  uma

mensagem tão logo o deslocamento no trânsito tenha seja encerrado.

Como  outras  medidas  neste  sentido,  este  tipo  de  aplicação  só

efetivamente é útil se o condutor estiver consciente do risco do uso do

celular na direção e por isso optar por manter a aplicação ativa em seu

aparelho (NSC, 2017).

◦ Aplicações a serem usadas pela polícia para identificar se um condutor

estava ou não usando o telefone celular durante um acidente, em fase

de  teste  e  adequação  legislativa  no  estado  de  Nova  York-EUA

(WALLACE, 2016).

◦ A  indústria  automobilística  deve  continuar  a  desenvolver,  testar  e

implementar medidas para gerenciar a carga de trabalho mental dos

condutores, decorrente do uso de interfaces veiculares por voz e alertar

os  condutores  de  situações  de  risco  decorrentes  do  uso  dessas

interfaces. A agência de segurança viária dos Estados Unidos, NHTSA,

recentemente  emitiu  diretrizes  para  fabricantes  de  dispositivos

eletrônicos para uso na direção veicular, visando reduzir os níveis de

distração causados por esses dispositivos (NHTSA, 2016).
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f) Adoção por gestores de organizações públicas e privadas de políticas que

restrinjam o uso do telefone celular pelos funcionários durante a condução em ato

de  serviço,  inclusive  no  modo viva  voz.  As  recentes  pesquisas  aqui  abordadas

contradizem a crença de que o uso do telefone celular no modo viva voz é menos

perigoso para o trânsito, por não envolver o uso das mãos. A verdade é que o maior

fator  de  risco  está  na  distração  cognitiva  que  esses  dispositivos  demandam,

desviando o foco da atenção do condutor. Por outro lado, as recentes tecnologias

que permitem interação por voz (IVIS) podem contribuir negativamente para essa

sensação de segurança, pelo fato de já estarem integradas ao veículo, conferindo

certa  confiabilidade  uma  vez  que  não  são  fruto  de  uma  adaptação  posterior  à

fabricação do veículo.

g) A exemplo do que ocorre com as infrações por embriaguez, inclusão de

cláusulas em seguros para veículos quanto a não cobertura em caso do veículo

envolver-se  em acidente  de  trânsito  decorrente  do  uso de telefone  celular  (EC,

2015).

h)  A nível  internacional,  há  também uma série  de  medidas em vigor  que

visam  orientar  os  estados-membros  sobre  como  abordar  a  questão  do  uso  de

celular na direção. Por exemplo, o artigo 8 da Convenção de Viena sobre o Trânsito

Viário, de 1968, foi alterado em 2006 para incluir (item 6) a proibição do uso de

telefones celulares durante a condução, estabelecendo:

Artigo 8
“Condutores
1. ...
6.  O  condutor  de  um  veículo  deve,  em  qualquer  momento,  minimizar
qualquer atividade que não seja a condução. A legislação nacional deve
estabelecer  regras  sobre  a  utilização  de  telefones  por  condutores  de
veículos. Em qualquer caso, a legislação proibirá a utilização por condutor
de veículo a motor ou ciclomotor de um telefone portátil enquanto o veículo
estiver em movimento.” (tradução nossa)

i) Várias resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas incentivam os

estados-membros a respeitar os seus regulamentos, a fim de assegurar uma maior

uniformidade nas regras que regem o trânsito viário nesses países, resultando em

uma melhor segurança viária (WHO, 2011).
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4 CONCLUSÃO

A mensuração exata das proporções de uso do celular na direção veicular

tem sido um dos grandes desafios encontrados pelos países na busca por soluções

efetivas para minimizar os riscos decorrentes dessa prática.

Várias são as metodologias que tem sido empregadas por pesquisadores. Os

métodos observacionais dimensionam o uso do celular do lado de fora do veículo,

observando o trânsito e quantificando o número de condutores vistos manuseando o

aparelho. Os métodos experimentais estudam o uso do lado de dentro do veículo,

observando os comportamentos dos condutores e medindo os níveis de risco para a

condução associados a esses comportamentos. Por fim, os métodos de pesquisa

autorrelatados quantificam,  a partir  do  relato dos usuários,  o  volume de uso na

direção  e  seus  diversos  modos  (conversação,  mensagens  de  texto,  acesso  à

internet, uso portátil  ou viva voz, etc). A avaliação conjunta dessas metodologias

tem  sido  vista  como  a  maneira  mais  eficiente  de  quantificar  os  riscos  reais

decorrentes do uso do celular na direção.

O outro  grande desafio  está  na dificuldade de identificar  se um condutor

estava ou não fazendo uso do aparelho no momento da ocorrência de determinado

acidente de trânsito e em que medida essa conduta contribuiu para a ocorrência do

acidente.

O  Brasil,  apesar  de  ser  um  dos  países  como  os  mais  altos  índices  de

violência  no  trânsito,  apresenta  até  o  momento  pouquíssima pesquisa  relevante

referente ao uso do telefone celular.  As poucas encontradas são autorrelatadas,

algumas apenas regionais,  e  por  isso  insuficientes  para  um diagnóstico  seguro.

Portanto, temos um país com prováveis altos índices de acidentes decorrentes de

uso do celular na direção, envidando muito pouco esforço na busca por efetivas

soluções para o problema. Muito recentemente o DENATRAN reconheceu que o

Brasil  não  conseguirá  cumprir  até  2020  as  metas  de  redução  de  acidentes  de

trânsito propostas pela ONU (BRASIL..., 2017), evidenciando as dificuldades que o

país enfrenta diante dos problemas ligados ao trânsito. 

As pesquisas também demonstram que o uso do telefone celular na direção

veicular tem se tornado um risco ignorado por boa parte dos condutores, implicando

em consequências significativas para a segurança do trânsito. 
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Os estudos evidenciam que grande parte  desde risco  advém da elevada

distração  cognitiva  que  o  manuseio  do  telefone  celular  impõe  ao  condutor,

desviando recursos de atenção absolutamente necessários à tarefa essencial  de

dirigir o veículo mesmo que as mãos continuem no volante e os olhos na via.

Observou-se que, em decorrência dessa distração cognitiva, quaisquer que

sejam as opções de uso do celular na direção, portátil ou viva voz, torna-se uma

questão menos relevante, uma vez que todas comprometem significativamente o

nível de atenção do condutor.

Observou-se  que das diversas  modalidades de uso do  telefone celular  o

envio de mensagens de texto no modo portátil  é a que mais coloca em risco a

condução, dados os elevados níveis de distração cognitiva, visual e manual que

essa tarefa exige, desviando a atenção, a visão e as mãos para o aparelho. O envio

de  mensagens  de  texto  na  direção  aumenta  consideravelmente  o  risco  de

ocorrência de acidente de trânsito comparado com outras modalidades de uso do

celular.

Observou-se  através  das  pesquisas  experimentais  que  os  assistentes

pessoais (Google Now, Aplle Siri  e Microsoft  Cortana) e as interfaces veiculares

IVIS, que permitem interação com o celular via comando por voz, contrariando as

pesquisas autorrelatadas (que apontam como modo seguro de uso do celular), são

recursos que distraem o condutor em níveis variados, dada sua complexidade de

interação,  inclusive  demandando  após  seu  uso,  considerável  tempo  para

recuperação  total  da  capacidade  de  atenção  à  direção.  Tal  constatação,

desaconselhando  inclusive  o  uso  dessas  interfaces  com  o  veículo  parado  em

semáforos  ou  em  filas  com  trânsito  lento,  levou  as  principais  entidades  de

segurança dos Estados Unidos e União Europeia a recomendarem a total proibição

do uso do celular na direção (NSC, 2015; EC 2015).

A pesquisa autorrelatada que realizamos dentro do universo de servidores

policiais  rodoviários  federais  (APÊNDICE  A),  representando  uma  amostra  com

condições socioeconômicas, conhecimentos e vivência sobre segurança no trânsito

bem acima da média nacional, demonstra padrões semelhantes sobre o hábito de

uso do celular  na direção,  quando comparada com pesquisas realizadas com o

público em geral, tanto no Brasil quanto em outros países (SUN e JIA, 2016). Pelo

que  se  observou  o  número  de  notificações  emitidas  pela  PRF vem diminuindo
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desde 2014, tendência essa verificada em outros órgãos fiscalizadores dos estados

de São Paulo, Rio de Janeiro e do sul do país. 

Alguns  países  como  o  Reino  Unido  (RAC,  2016) e  os  Estados  Unidos

(McCARTT  et  al,  2003)  verificaram  situações  semelhantes  de  redução  na

fiscalização  do  uso  de  telefone  celular  com o  passar  dos  anos.  Para Williams-

Bergen  et  al.  (2011),  o  cumprimento  de  qualquer  lei  aumentará  o  seu  efeito,

enquanto não cumprir enviará uma mensagem de que a lei não é importante. Essas

constatações  indicam  que  é  necessário  investir  em  efetivas  campanhas  de

conscientização  a  fim  de  criar  uma  consciência  real  dos  riscos  bem  como

intensificar  a  fiscalização.  Um estudo verificou que até mesmo os condutores já

envolvidos  em acidentes  de  trânsito  decorrente  do  uso  de  telefone  celular  têm

dificuldade em identificar os fatores de risco associados com essa prática. Isso pode

indicar que esses condutores já subestimavam esse fator antes da ocorrência do

acidente (SUN e JIA, 2016). Essa constatação reforça a ainda mais a necessidade

de se investir permanentemente em conscientização.

Além  dos  esforços  de  conscientização  e  fiscalização,  recentes  medidas

tecnológicas  vem  sendo  propostas  na  busca  pela  minimização  dos  riscos

decorrentes do uso do celular na direção. Entre estas temos o uso de aplicativos

ativados pelo condutor para não atender chamadas durante a condução, e ainda

sistemas para auxiliar a polícia na constatação do envolvimento de uso do celular

em acidentes ocorridos.

Políticas  restritivas  de  uso  de  celular  na  direção,  a  ser  adotadas  por

empresas a fim de inibir o uso pelos funcionários e ainda cláusulas em seguros

veiculares negando a indenização por acidentes de trânsito  associado a uso de

celular são outras medidas relevantes.

Por  fim,  é importante ressaltar que o sucesso de quaisquer  medidas que

sejam tomadas visando minimizar os efeitos do uso do telefone celular na direção

está diretamente ligado à capacidade de manterem-se altos níveis  de execução

dessas medidas, bem como um elevado nível de visibilidade e consequentemente,

de percepção por parte do público em geral.
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APÊNDICE A – PESQUISA SOBRE USO DE TELEFONE CELULAR NA DIREÇÃO

VEICULAR

Período de realização: 17 maio a 02 jun 2017.

Público alvo: servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal – PRF

Total de respondentes: 1.091, de um total de 11.310 destinatários.

1 INTRODUÇÃO

Apesar de ser um dos países com os mais elevados índices de violência no

trânsito, violência essa decorrente de diversas condutas de imprudência no trânsito,

o Brasil registra pouquíssima pesquisa na área de uso de telefone celular na direção

veicular.  Poucos  estudos  têm sido  publicados  e  menos  ainda  a  nível  nacional.

Portanto  não  temos  um  quadro  muito  bem  definido  sobre  essa  prática.  Alguns

países  como  Estados  Unidos,  Canadá,  Reino  Unido  e  Austrália  contam  com

avançados centros de pesquisa na área,  estando a nossa frente nos estudos a

respeito dos riscos decorrentes do uso de telefone celular na direção e, portanto,

são fontes seguras quando se busca dados sobre esse comportamento. 

Um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos formuladores de políticas de

segurança  no  trânsito  em  matéria  de  uso  do  telefone  celular  na  direção  é

dimensionar o problema. Essa tem sido uma questão enfrentada por muitos países

(WHO, 2011). Grande parte do desafio está na dificuldade de constatar se de fato os

condutores  estão  usando  o  aparelho,  principalmente  considerando-se  as  atuais

películas usadas nos vidros da grande maioria dos veículos que circulam no país,

que são tão escuras a ponto de não permitirem a mínima visualização no interior do

veículo, até mesmo do próprio condutor (WILLIAMS-BERGEN et al., 2011). Outro

problema é o uso do celular no modo viva voz que dispensa as mãos, o que torna a

constatação do uso praticamente impossibilitada. As pesquisas recentes mostram

que o uso de telefone celular na direção em modo viva voz acarreta praticamente os

mesmos níveis de distração cognitiva, quando comparado ao modo portátil (Strayer,

2015). Embora não haja previsão legal no Brasil restringindo o uso do celular em

modo viva voz na direção, essa é uma questão que não pode ser ignorada. Após as

constatações dos estudos mais recentes, entidades de segurança dos EUA (NSC,



71

2017)  e  da  União  Europeia  (CE,  2015)  vêm  alertando  sobre  esse  risco,

recomendando a proibição total do uso do celular na direção.

Assim como no Brasil  a maioria dos países ainda não adota a prática de

registro de informações quanto a uso de telefone celular no registro de acidentes de

trânsito, o que dificulta quantificar o seu uso na direção associado ao número de

acidentes (WHO, 2011).

A  presente  pesquisa  busca  respostas  a  esse  respeito,  levantando

informações sobre o uso do celular associado aos acidentes de trânsito atendidos

pelos  policiais  ao  longo  dos  71  mil  quilômetros  de  rodovias  federais  sob

circunscrição da PRF e ainda verificando o comportamento desses policiais quanto

ao  uso  do  telefone  celular  enquanto  condutores,  tanto  na  direção  de  veículos

particulares quanto de viaturas da PRF. 

2 RESULTADOS

2.1 Resultados totais por quesito, em gráficos.

Gáfico 1 – Percentual do universo pesquisado, por gênero.
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Gráfico 2 – Percentual do universo pesquisado, por faixa etária.

Gráfico 3 – Percentual do universo pesquisado, por tempo de serviço na PRF.
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Gráfico 4 – Percentual do universo pesquisado, por frequência de atendimento a
acidentes cuja causa esteja associada a uso de telefone celular.

Gráfico 5 – Percentual do universo pesquisado, por frequência de uso de telefone
celular na direção veicular (vida particular).
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Gráfico 6 – Percentual do universo pesquisado, por frequência de uso de telefone
celular na direção veicular (dirigindo viatura PRF).
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Gráfico 7 – Percentual  do universo pesquisado, por tipos de serviço do telefone
celular.

2.2 Resultados detalhados, em tabelas e gráficos.

Tabela 1 – Percentuais de respondentes, detalhados por gênero.
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Tabela 2 – Percentuais de respondentes, detalhados por idade.

Tabela 3 – Percentuais de respondentes, detalhados por tempo de serviço na PRF.

Tabela 4 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes de trânsito cuja causa esteja associada a uso do telefone celular.

Tabela 5 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do telefone
celular na direção veicular – vida particular.
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Tabela 6 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do telefone
celular na direção veicular – vida profissional na PRF.

Tabela 7 – Percentuais de respostas, detalhados por serviços do telefone celular
mais usados.

Tabela 8 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção (na vida particular), associada à IDADE.
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Tabela 9 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção (em serviço na PRF), associada à IDADE.

Tabela 10 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE, para realizar e/ou atender chamadas.

Tabela 11 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE, para ler e/ou escrever mensagens de texto.

Tabela 12 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE, para ouvir e/ou gravar mensagens de áudio.
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Tabela 13 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE, para consultar mídias e/ou redes sociais.

Tabela 14 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE, para uso apenas no modo viva voz ou no sistema
integrado do veículo–IVIS.

Tabela 15 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE e GÊNERO, para realizar e/ou atender chamadas.

Tabela 16 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE e GÊNERO, para ler e/ou escrever mensagens de
texto.
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Tabela 17 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE e GÊNERO, para ouvir e/ou gravar mensagens de
áudio.

Tabela 18 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na  direção  associada  à  IDADE  e  GÊNERO,  para  consultar  mídias  e/ou  redes
sociais.

Tabela 19 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de uso do celular
na direção associada à IDADE e GÊNERO, para uso apenas no modo viva voz ou
no sistema integrado do veículo–IVIS
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Tabela 20 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes associados ao uso de celular, por FAIXA ETÁRIA (resposta NUNCA).

Tabela 21 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes  associados  ao  uso  de  celular,  por  FAIXA  ETÁRIA  (resposta
RARAMENTE).

Tabela 22 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes  associados  ao  uso  de  celular,  por  FAIXA  ETÁRIA  (resposta
FREQUENTEMENTE).
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Tabela 23 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes  associados  ao  uso  de  celular,  por  TEMPO  DE  SERVIÇO  (resposta
NUNCA).

Tabela 24 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes  associados  ao  uso  de  celular,  por  TEMPO  DE  SERVIÇO  (resposta
RARAMENTE).

Tabela 25 – Percentuais de respostas, detalhados por frequência de atendimento de
acidentes  associados  ao  uso  de  celular,  por  TEMPO  DE  SERVIÇO  (resposta
FREQUENTEMENTE).
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Gráfico 8 – Frequência de uso de telefone celular na direção de veículo particular,
associada a IDADE

Gráfico  9  –  Frequência  de  uso  de  telefone  celular  na  direção  de  viatura  PRF,
associada a IDADE
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Gráfico 10 – Percentuais de usuários de mensagens de texto na direção veicular,
por IDADE.

Gráfico 11 – Percentuais de usuários de mensagens de áudio na direção veicular,
por IDADE.
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Gráfico 12 – Percentuais de usuários de mensagens de texto na direção veicular,
por IDADE e GÊNERO.

Gráfico 13 – Percentuais de usuários de sistemas de viva voz na direção veicular,
por IDADE e GÊNERO.
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3 ANÁLISE

3.1 Comparação entre o universo PRF e a amostra pesquisada.

Tabela 26 – Percentuais da amostra pesquisada por GÊNERO.

Tabela 27 – Percentuais do efetivo da PRF por GÊNERO.

Fonte: SIGER/PRF

Tabela 28 – Percentuais da amostra pesquisada por FAIXA ETÁRIA.

Tabela 29 – Percentuais do efetivo da PRF por FAIXA ETÁRIA.

Fonte: SIGER/PRF
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Gráfico  14  –  Comparativo  entre  os  universos  (efetivo  total  PRF  x  efetivo
RESPONDENTE), percentuais por GÊNERO.

Gráfico 15 – Comparativo entre os universos (efetivo total PRF x efetivo 
RESPONDENTE), percentuais por FAIXA ETÁRIA.
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Gráfico 16 – Comparativo entre os percentuais (efetivo total PRF x efetivo 
RESPONDENTE), por FAIXA ETÁRIA e GÊNERO.

Verifica-se, comparando os percentuais de respondentes e do efetivo total,

que a amostra pesquisada está adequadamente ajustada ao universo da PRF em

termos  de  gênero  e  faixa  etária,  variáveis  muito  relevantes  para  avaliar  o

comportamento dos condutores na direção veicular (Tabelas 26 a 29, Gráficos 14 a

16).

3.2 Análise dos resultados

3.2.1  Frequência  de atendimento de acidentes de trânsito  pela PRF cuja causa

esteja associada a uso de telefone celular.

 A análise dos dados mostra um equilíbrio nos percentuais de respostas

para  cada  item  (nunca,  raramente  ou  frequentemente),  por  ambos  os

gêneros, inclusive por tempo de serviço na PRF (Tabelas 4, 23, 24 e 25).

 Apenas  37,76%  dos  respondentes  indicaram  nunca  terem  atendido

ocorrências de acidente de trânsito associadas a uso de telefone celular na

direção (Tabela 4).

3.2.2 Frequência de uso do telefone celular na direção veicular, na vida particular

dos policiais.
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 A análise dos dados mostra um equilíbrio nos percentuais de respostas

para  cada  item  (nunca,  raramente  ou  frequentemente),  por  ambos  os

gêneros (Tabela 5).

 Apenas 14,8% indicaram nunca fazerem uso do telefone celular na direção

veicular.

 84,3% admitiram fazer uso do telefone celular na direção veicular, sendo

que 23,74% admitiram usar frequentemente.

 Em concordância com outras pesquisas (DRAGUTINOVIS E TWISK, 2005

apud CE, 2015; WILLIAMS-BERGEN et al, 2011; WHO, 2011) verificou-se

que a frequência de uso de telefone celular na direção é mais acentuada

entre os condutores mais jovens, reduzindo-se com o aumento da idade

(Gráficos 8 e 9). É possível que esse aspecto esteja associado ao fato de

que os jovens fazem mais uso do telefone celular de modo geral.

3.2.3 Frequência de uso do telefone celular na direção de viatura PRF.

 Percebe-se  uma  sensível  redução  nos  percentuais  de  respostas  para

frequentemente,  comparado  com  o  uso  do  telefone  celular  na  vida

particular (Gráficos 8 e 9).

 46,29%  admitiram  fazer  uso  do  telefone  celular,  sendo  que  7,15%

admitiram usar frequentemente quando dirigem viaturas. 

 73,61% das mulheres indicaram  nunca fazerem uso do telefone celular

quando dirigem viaturas, contra 49,84% dos homens. Esses percentuais,

embora  bem  menores,  foram  mais  próximos  entre  os  gêneros,  em  se

tratando de uso do celular dirigindo veículo particular, 15,13% masculino e

12,5% feminino, (Tabela 5).

 Em concordância com outras pesquisas (DRAGUTINOVIS E TWISK, 2005

apud CE, 2015; WILLIAMS-BERGEN et al,2011; WHO, 2011) verificou-se

que a frequência de uso de telefone celular na direção é mais acentuada

entre os condutores mais jovens, reduzindo-se com o aumento da idade

(Gráficos 8 e 9). É possível que esse aspecto esteja associado ao fato de

que os jovens fazem mais uso do telefone celular de modo geral.
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3.2.4 Tipos de serviços do telefone celular mais usados na direção veicular.

 A análise  dos  dados  mostra  um razoável  equilíbrio  nos  percentuais  de

respostas para cada item, por ambos os gêneros (Tabela 7).

 54,45% indicaram usar o telefone celular para fazer/receber chamadas.

 21,58% indicaram manipular mensagens de texto na direção veicular. Este

percentual está em equilíbrio com pesquisa realizada nos EUA, indicando

que em média 25% dos condutores manipulam mensagem de texto, lendo

e respondendo durante a condução (NSC, 2015;  MOTAMEDI e WANG,

2016).

 34,89  admitiram  usar  o  telefone  celular  apenas  no  modo  viva  voz  do

aparelho ou em integração com sistemas In-vericle inforteinment Systems

– IVIS.

 Em  concordância  com  outras  pesquisas  (SCHROEDER  et  al,  2013),

verificou-se que os condutores mais jovens tendem a fazer mais uso de

mensagens de texto na direção (Gráficos 10,11 e 12, Tabela 16).

 Também  concordando  com  outras  pesquisas  (SIVAK,  2013  apud

STRAYER, 2015) verificou-se que os condutores mais velhos tendem a

usar mais sistemas de viva voz / IVIS (Gráfico 13 e Tabela 19). Pesquisas

recentes  têm  mostrado  que  interfaces  por  voz  vem  apresentando

vantagens quando comparadas a sistemas de interação visual/manual, em

termos de distração (MOTAMEDI e WANG, 2016)

4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa indica que o uso do telefone celular na direção veicular

por parte dos policiais rodoviários federais é uma conduta bastante habitual, não

destoando de pesquisas realizadas no Brasil  e em outros países, entre os mais

diversos  públicos,  de  estudantes  universitários  a  profissionais  do  trânsito  como

taxistas e transportadores de carga (MOTAMEDI e WANG, 2016; SUN e JIA, 2016).

Esse comportamento pode indicar que os policiais, da mesma forma que o público

em geral, não vêm o uso do telefone celular na direção veicular como um fator de
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risco  relevante.  Essa  visão  pode  estar  sendo  refletida  no  número  de  multas

aplicadas pela PRF contra condutores que fazem uso do telefone celular ao dirigir,

que tem-se reduzido anualmente.

Também acompanhando tendência observada em outras pesquisas sobre o

tema, não foi verificada diferença significativa de comportamento entre os gêneros.

Ainda na direção de outras pesquisas foi  verificado que os policiais mais

jovens tendem a usar o telefone celular na direção com mais frequência que os

mais velhos.

Em sintonia também com outras pesquisas, foi  verificado que os policiais

mais velhos tendem a usar mais sistemas de viva voz, por entenderem ser esses

dispositivos um modo seguro de falar ao celular na direção.

Como  pode  ser  verificado,  mais  de  62%  dos  policiais  disseram  ter

confeccionado Boletins de Acidente de Trânsito-BAT, cuja causa presumível “Falta

de Atenção” esteve associada a uso do telefone celular, ainda que raramente. Tal

constatação sinaliza a necessidade de criar-se um campo específico para o registro

dessa  informação  nos  BAT,  a  fim  de  ter-se  dados  mais  precisos  para  melhor

dimensionar  a  questão dos acidentes decorrentes do uso do telefone celular no

Brasil,  pelos  menos  os  ocorridos  nas  rodovias  federais,  e  assim  poder  melhor

subsidiar projetos e políticas de segurança no trânsito.
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APÊNDICE B – PAÍSES QUE POSSUEM LEIS PROIBITIVAS SOBRE USO DE
TELEFONE CELULAR NA DIREÇÃO VEICULAR

Muitos países possuem leis proibitivas quanto ao uso do telefone celular na

direção. Os tipos de restrições e suas penalidades podem ser vistos no Quadro 1. O

Quadro  2  listas  os  estados  americanos  com  leis  restritivas  quanto  ao  uso  do

telefone celular na direção.

Quadro 1 – Lista de países, restrições e penalidades.                               [continua]

País Proibido Notas

Austrália Sim Proibido em todos os estados – as multas variam.

África do Sul Sim

Alemanha Sim
Proibição  imposta  em fevereiro  de  2001  –  uso  de
portátil  permitido  somente  quando  o  motor  está
desligado. Multa de € 40 por infração.

Áustria Sim As multas variam – até US $ 22 por infração.

Bahrein Sim
Os  infratores  enfrentam  multas  –  possivelmente
prisão.

Bélgica Sim
Os  telefones  portáteis  pode  ser  usados  quando  o
veículo estiver parado – mas não durante o trânsito
(como nos semáforos).

Botswana Em debate O procurador-geral está elaborando a legislação.

Brasil Sim Proibição imposta em janeiro de 2001.

Canadá Variável
Proibido  em  Newfoundland  (dezembro  de  2002)
multas até C $ 180 – Proibição em Québec (abril de
2008) multas até C $ 100.

Chile Sim

China Sim
Decidido incluir na legislação geral, no que trata de
“práticas de boa condução”.

Coreia do Sul Sim
Proibição imposta em julho de 2001 – US $ 47 de
multa + 15 pontos na licença.

Dinamarca Sim
Proibição imposta em julho de 1998 – multa de US $
60 por infração.

Egito Sim Multas de cerca de US $ 100 por infração.
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Quadro 1 – Lista de países, restrições e penalidades.                            [continuação]

País Proibido Notas

Eslovênia Sim

Espanha Sim

Filipinas Sim

Finlândia Sim Proibição em 2003 – multa de US $ 55 por infração.

França Sim Proibido 2003, 40 euros por infração.

Grécia Sim

Hong Kong Sim

Hungria Sim Não é frequentemente implementado pela polícia.

Ilha Man Sim Proibição imposta em julho de 2000.

Índia-Nova Deli Sim

Nova Deli – A proibição se estendeu para todo o uso
de celulares ao dirigir, inclusive no modo viva voz -
julho de 2001. Andhra Pradesh - A proibição agora é
aplicada com sentenças de prisão.

Irlanda Sim
Proibido, com US $ 380 e / ou até 3 meses de prisão
em caso  de  uma  terceira  infração.  É  permitido  no
modo viva voz, embora esteja sujeito a revisão.

Israel Sim

Itália Sim Multas de até US $ 124 por infração.

Japão Sim Proibição imposta em novembro de 1999.

Jersey Sim Proibição imposta em fevereiro de 1998.

Jordânia Sim Proibição imposta em outubro de 2001.

Malásia Sim

México Parcial Proibição na Cidade do México.

Noruega Sim Multas de mais de $ 600 por infração.

Nova Zelândia Em debate Em debate – consulta das partes interessadas.

Países Baixos Sim Multas até € 2.000 ou duas semanas de prisão.

Paquistão Parcial Proibido em Slamabad.

Polônia Sim Multa de US$ 100. Pode ser maior se contestado.
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Quadro 1 – Lista de países, restrições e penalidades.                              [conclusão]

País Proibido Notas

Portugal Sim

Quênia Sim Proibição imposta no final de 2001.

Reino Unido Sim Proibido desde dezembro de 2003.

República
Checa

Sim

República
Eslovaca

Sim

Romênia Sim

Rússia Sim Desde março de 2001.

Singapura Sim

Suécia Não

Suíça Sim

Tailândia Sim Desde maio de 2000.

Taiwan Sim Proibido o uso tela reflexiva no veículo.

Turquemenistão Sim
Assinado em lei a partir de 1 de maio de 2003, pelo
presidente Saparmyrat Turkmenbasy.

Turquia Sim

Zimbábue Sim
Proibição imposta em setembro de 2001, anunciada
apenas pela agência de notícias oficial, por isso não
confirmada.

Fonte: Adaptado de CellularNews (2009).
Última atualização 6 de junho de 2009.
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Quadro 2 – Lista dos estados americanos com leis de restrição ao uso do telefone
celular na direção veicular.                                                                          [continua]

Estado
Proibição
de celular

portátil

Todos os modos de
uso proibidos

Proibição de mensagem de
texto

Condutores
de ônibus

escolar

Condutor
es

novatos

Todos os
condutores

Conduto
res de
ônibus
escolar

Conduto
res

novatos

Alabama Não Não

16 ou 17
com

licença
intermediá

ria por
menos de
6 meses.

Sim Sim Sim

Alasca Não Não Não Sim Sim Sim

Arizona Não Sim Não Não Não

Para
instrutore

s e
titulares

de
permissõ

es
intermedi

árias
com

menos
de 18
anos.

Arkansas1 18 – 20
anos

Sim <18 anos Sim Sim Sim

Califórnia Sim Sim <18 anos Sim Sim Sim

Carolina 
do Norte

Não Sim <18 anos Sim Sim Sim

Carolina 
do Sul

Não Não Não Sim Sim Sim

Colorado Não Não <18 anos Sim Sim Sim

Connectic
ut

Sim Sim <18 anos Sim Sim Sim

Dakota do 
Norte

Não Não <18 anos Sim Sim Sim
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Quadro 2 – Lista dos estados americanos com leis de restrição ao uso do telefone
celular na direção veicular.                                                                      [continuação]

Estado
Proibição
de celular

portátil

Todos os modos de
uso proibidos

Proibição de mensagem de
texto

Condutores
de ônibus

escolar

Condutor
es

novatos

Todos os
condutores

Conduto
res de
ônibus
escolar

Conduto
res

novatos

Dakota do 
Sul

Não Não

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria.

Sim Sim Sim

Delaware Sim Sim

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria.

Sim Sim Sim

Distrito de 
Colombia

Sim Sim

Condutore
s com 
permissão
de 
aprendiza
do.

Sim Sim Sim

Flórida Não Não Não Sim Sim Sim

Geórgia Não Sim <18 anos Sim Sim Sim

Guam Sim Não Não Sim Sim Sim

Havaí Sim Não <18 anos Sim Sim Sim

Idaho Não Não Não Sim Sim Sim

Ilhas 
Virgens

Sim Não Não Sim

Illinois Sim Sim <19 anos Sim Sim Sim

Indiana Não Não <21 anos Sim Sim Sim
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Quadro 2 – Lista dos estados americanos com leis de restrição ao uso do telefone
celular na direção veicular.                                                                      [continuação]

Estado
Proibição
de celular

portátil

Todos os modos de
uso proibidos

Proibição de mensagem de
texto

Condutores
de ônibus

escolar

Condutor
es

novatos

Todos os
condutores

Conduto
res de
ônibus
escolar

Conduto
res

novatos

Iowa Não Não

Condutore
s com 
licença 
restrita ou 
intermediá
ria.

Sim Sim Sim

Kansas Não Não

Condutore
s com 
aluno ou 
licença 
intermediá
ria.

Sim Sim Sim

Kentucky Não Sim <18 anos Sim Sim Sim

Louisiana

Condutore
s com 
aluno ou 
licença 
intermediá
ria, 
independe
ntemente 
da idade.

Sim

Condutore
s no

primeiro
ano de

licenciame
nto.  <18

anos

Sim Sim Sim

Maine Não Não

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria

Sim Sim Sim

Maryland Sim Não <18 anos Sim Sim Sim

Massachu
setts

Não Sim <18 anos Sim Sim Sim



98

Quadro 2 – Lista dos estados americanos com leis de restrição ao uso do telefone
celular na direção veicular.                                                                      [continuação]

Estado
Proibição
de celular

portátil

Todos os modos de
uso proibidos

Proibição de mensagem de
texto

Condutores
de ônibus

escolar

Condutor
es

novatos

Todos os
condutores

Conduto
res de
ônibus
escolar

Conduto
res

novatos

Michigan Não Sim

Condutore
s com
licença

nível 1 ou
2

Sim Sim Sim

Minnesota Não Sim

<18 anos
com

licenças
de

aprendiza
do ou

provisória.

Sim Sim Sim

Mississippi Não Sim Não Sim Sim Sim

Missouri Não Não Não Não Não <21 anos

Montana Não Não Não Não Não Não

Nebraska Não Sim

<18 anos
com aluno
ou licença
intermediá

ria

Sim Sim Sim

Nevada Sim Não Não Sim Sim Sim

Nova 
Hampshire

Sim Não <18 anos Sim Sim Sim

Nova 
Jersey

Sim Sim

Condutore
s com

permissão
ou licença
provisória.

Sim Sim Sim

Nova York Sim Não Não Sim Sim Sim

Novo 
México

Em
veículos

estaduais.
Não

Condutore
s com

aprendiz
ou licença
provisória.

Sim Sim Sim
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Quadro 2 – Lista dos estados americanos com leis de restrição ao uso do telefone
celular na direção veicular.                                                                      [continuação]

Estado
Proibição
de celular

portátil

Todos os modos de
uso proibidos

Proibição de mensagem de
texto

Condutores
de ônibus

escolar

Condutor
es

novatos

Todos os
condutores

Conduto
res de
ônibus
escolar

Conduto
res

novatos

Ohio Não Não <18 anos Sim Sim Sim

Oklahoma

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria.

Não Não Sim Sim Sim

Oregon Sim Não <18 anos Sim Sim Sim

Pensilvâni
a

Não Não Não Sim Sim Sim

Porto Rico Sim Não Não Sim Sim Sim

Rhode 
Island

Não Sim <18 anos Sim Sim Sim

Tennessee Não Sim

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria.

Sim Sim Sim

Texas2 Não

Sim, quando
os

passageiros
têm 17 anos
ou menos.

<18 anos Não

Com
passageir
os de 17
anos ou
menos.

<18 anos

Utah Não Sim <18 anos Sim Sim Sim

Vermont Sim Não <18 anos Sim Sim Sim

Virgínia Não Sim <18 anos Sim Sim Sim

Washingto
n

Sim Não

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria

Sim Sim Sim

G
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Quadro 2 – Lista dos estados americanos com leis de restrição ao uso do telefone
celular na direção veicular.                                                                         [conclusão]

Estado
Proibição
de celular

portátil

Todos os modos de
uso proibidos

Proibição de mensagem de
texto

Condutores
de ônibus

escolar

Condutor
es

novatos

Todos os
condutores

Conduto
res de
ônibus
escolar

Conduto
res

novatos

Wisconsin Não Não

Condutore
s com

aluno ou
licença

intermediá
ria.

Sim Sim Sim

Wyoming Não Não Não Sim Sim Sim
Fonte: GHSA (2017).

Nota:  (1)  O Arkansas  também proíbe  o  uso  de  telefones  celulares  portáteis  na
direção em zonas escolares ou em áreas em obras.

       (2) O Texas proibiu o uso de telefones portáteis e mensagens de texto em
zonas escolares.


