
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EAD/CERFEAD  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E 

CICLOMOTORES NOS ACIDENTES EM RODOVIAS FEDERAIS. 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão 

ROBERTO ROCHA RECKZIEGEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

2017 



 

 

 

ROBERTO ROCHA RECKZIEGEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E 

CICLOMOTORES NOS ACIDENTES EM RODOVIAS FEDERAIS. 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Centro de 

 Referência em Formação e Ead/CERFEAD do Instituto Federal de 

 Santa Catarina (IFSC) como requisito parcial para Certificação do Curso 

 de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito. 

 

 

Orientador: Adilson Briguenti Dalperio, MSc. 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

2017 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

ROBERTO ROCHA RECKZIEGEL 

 

A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE MOTOCICLETAS E 

CICLOMOTORES NOS ACIDENTES EM RODOVIAS FEDERAIS. 

 

 

Este Trabalho de Conclusão foi julgado e aprovado para a obtenção do título de 

Especialista em Perícia de Acidentes de Trânsito do Centro de Referência em 

Formação e Ead do Instituto Federal de Santa Catarina - CERFEAD/IFSC. 

 

Florianópolis, 03 de julho de 2017. 

 

 

................................................................. 

Prof. Nilo Otani, Dr. 

Coordenador do Programa 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

................................................................. 

Adilson Briguenti Dalperio, MSc - Orientador 

 

................................................................. 

Nelson Granados Moratta, MSc. 

 

................................................................... 

Edison Luis Walter, Esp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dedico este trabalho a todos os heróis da PRF que lutaram bravamente para que, 

através de uma emenda popular, esta valorosa instituição não deixasse de existir 

na constituição federal de 1988 e assim possibilitaram que eu pudesse servir a 

nação e a sociedade nesta instituição. 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a DEUS, que sempre me iluminou durante toda esta 

caminhada, que foi longa, pois não começou na pós graduação mas sim na minha 

nomeação em 07 de julho de 1994. 

 

A minha esposa e as minhas filhas, que sempre estiveram ao meu lado, 

incentivando a concluir a pós e a atingir mais um objetivo em minha vida. 

 

Aos meus colegas de profissão e curso, que enfrentaram comigo as dificuldades 

da profissão e da vida acadêmica, nas conquistas e nas derrotas, fazendo com que 

se estabelecesse um laço de amizade e companheirismo entre nós. 

 

Finalmente, agradeço àqueles que direta ou indiretamente, contribuíram para a 

realização deste trabalho e para o meu crescimento intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim 

de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.  

(Bíblia Sagrada, Romanos 15:4) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

RECKZIEGEL, Roberto Rocha. A influência da formação de condutores de 
motocicletas nos acidentes em rodovias federais. Ano. 2017. Trabalho de 
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de 
Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
Este trabalho teve por objetivo verificar a influência da formação de condutores de 
motocicletas nos acidentes de trânsito em rodovias federais. Fato muito relevante 
nos dias atuais devido crescimento da frota de motocicletas, do número de 
acidentes e das vítimas resultantes, bem como do colapso no sistema único de 
saúde devido a superlotação dos leitos com essas vítimas, quer piloto, quer 
passageiros. Fez-se a coleta de material através de pesquisa bibliográfica em 
livros, periódicos e legislação pertinente ao tema do trabalho, junto aos órgãos 
públicos, bibliotecas, instituições privadas e na rede mundial de computadores. 
Dessa forma, foi possível concluir que a formação atual dos motociclistas é 
ineficiente e influencia sim nos índices de acidentes em rodovias federais. 
Analisando a formação do motociclista profissional é possível afirmar que quanto 
melhor e mais aprofundada for a capacitação do motociclista, menor será o risco 
dele se envolver em um acidente, mesmo que faça uso prolongado do veículo.   

 
Palavras-chave: Formação. Motociclista. Influência. Acidentes. Motocicletas 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

RECKZIEGEL, Roberto Rocha.  The influence of motorcycle drivers' formation in 
federal roads' acidentes. Year. 2017. Conclusion Work (Postgraduate Course lato 
sensu in Traffic Accident Expertise) - Federal Institute of Santa Catarina, 
Florianópolis / SC, 2017. 

 
This study has as its goal to verify the influence of motorcycle drivers' formation in 
federal roads' accidents. This fact has been very relevant nowadays due to the 
increasing number of motorcycles, the higher number of accidents and their 
victims, as well as the public health system which is in colapse because of 
overcrowded beds with those victims, motorcycle riders or passengers.  The data 
were collected from a bibliographic research in books, journals and laws related to 
such subject found in sites of public institutions, libraries and private companies. 
Thus, it was possible to conclude that the current drivers' formation system is 
inefficient and has been influencing in the growing numbers of accidents in federal 
roads. At the same time, when professional motorcycle riders are analised, it is 
possible to state that the higher their formation level, the lower is the risk of having 
them involved in accidents, even though they ride their motorcycles for longer 
periods of time compared to other users. 

 
Key words: Formation, Biker. Influence. Accidents. Motorcycles   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acidente, que assim é chamado por costume linguístico, é um evento que 

lesa a sociedade, com a redução da qualidade de vida e a perda de rendimentos. Lesa 

a economia e o Estado.  

Na verdade o que se chama de acidente, raramente o é. O que na maioria 

ocorre é um desastre. O acidente é definido por (ACIDENTE, 2017) como 

“acontecimento casual ou inesperado; contingência, acaso, acontecimento repentino 

e desagradável; desastre, desgraça”. Já o desastre é definido por (DESASTRE, 2017) 

como “acidente com más consequências, desgraça, revés”. 

Segundo Ramalho e Dalla Porta (2014) 90% desses “acidentes” ocorre por 

falha humana, 5% por falha de projeto e 5% por falha mecânica. 

Diante desses percentuais, deve-se concentrar os estudos naquele que 

apresenta o maior percentual de causalidade, a falha humana. 

Nesse sentido, pode-se admitir que os acidentes decorrentes de falhas 

humanas são causados por imperícia, imprudência ou negligência. Pedrosa (2015, p. 

1) define que: 

 

 
na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta 
que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou 
desatenção, não tomando as devidas precauções. A imprudência, por sua 
vez, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de 
fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência, 
ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Para que seja 
configurada a imperícia é necessário constatar a inaptidão, ignorância, falta 
de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos 
elementares e básicos da profissão. Um médico sem habilitação em cirurgia 
plástica que realize uma operação e cause deformidade em alguém pode ser 
acusado de imperícia. 
 
 

Neste trabalho será abordada a imperícia, imprudência e a negligência, e 

verificar a influência da formação de condutores de motocicletas e ciclomotores nos 

acidentes em rodovias federais. 

A tríade transporte, residência e trabalho vêm ressaltar a necessidade de 

deslocamento das pessoas, pois raramente alguém mora no local de trabalho e/ou 

dispõe de todos os meios que garantam condições de qualidade de vida e 

atendimento das necessidades básicas e sua volta. 
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Para atender a necessidade de locomoção do ser humano, sendo esta, rápida, 

segura e confortável é necessário aumentar a fluidez do trânsito e racionalmente 

aplicas e investir em transporte público de massa, bem como a interação entre os 

diversos modais possíveis e disponíveis. 

O pensamento em satisfazer a demanda viária é importante, mas, hoje diante 

do crescente número de veículos em circulação fica impossível atender essa 

demanda. Além da necessidade de recursos para a construção de novas rodovias, 

não se pode esquecer a manutenção e o aprimoramento das já existentes. 

Os congestionamentos que provocam o stress, aliados a má educação no 

trânsito, a imperícia e irresponsabilidade de boa parte dos motoristas e as más 

condições de trafegabilidade de nossas rodovias, quer por sinalização ou 

conservação, e o desleixo na manutenção preventiva dos veículos, são hoje em dia, 

a maior causa dos acidentes. Não é de hoje que o governo vem intervindo para 

proporcionar um trânsito mais seguro, e para isso, em 1997 promulgou a lei 9.503, o 

Código de trânsito Brasileiro – CTB. 

Outras atitudes têm sido tomadas pelo governo, a exemplo das concessões 

das rodovias e o aprimoramento nas regras de engenharia nas construções dos novos 

veículos.  

 

1.1 Tema e Problema de Pesquisa 

 

Para o fornecimento da habilitação ou carteira nacional de habilitação – CNH o 

candidato deve ser submetido e testes, exames, treinamento e avaliações bastante 

complexas. Quanto a autorização para conduzir ciclomotores – ACC e a CNH 

categoria A, que permite a condução de motocicletas e ciclomotores, o treinamento 

prático e avaliação é realizado em ambiente isolado e controlado, diferente dos 

demais condutores que interagem com o trânsito durante o treinamento e avaliação, 

mesmo que a legislação já permita esta interação.   

Nas rodovias federais, principalmente nos perímetros urbanos, o uso das 

motocicletas e ciclomotores vem aumentando consideravelmente devido falta de 

infraestrutura de transporte coletivo e o comprometimento da mobilidade urbana, 

consequentemente o número de acidentes e vítimas envolvendo estes veículos 

também aumentaram.  
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Nos registros de acidentes a causa principal é a falta de atenção de no mínimo 

um dos envolvidos. Muitas vezes a falta de atenção pode mascarar a real causa, a 

falta de habilidade na condução do veículo.  

Face ao elevado número de acidentes envolvendo motocicletas e ciclomotores, 

bem como o número de óbitos/vítimas e dos recursos necessários para o tratamento 

das vítimas, há de se verificar, se a formação de condutores destes veículos influencia 

ou não na ocorrência de acidentes de trânsito nas rodovias federais. 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho será dividido em objetivos gerais e objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

  

Verificar a influência da formação de condutores de motocicletas e ciclomotores 

sobre a ocorrência de acidentes de trânsito nas rodovias federais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Frente ao surpreendente crescimentos da frota de motocicletas no 

Brasil, bem como a superlotação das emergências e leitos hospitalares ocupados por 

motociclistas, os objetivos específicos deste estudo são:  

a) Analisar o processo de habilitação dos motociclistas e seus atores; 

b) Analisar a formação dos motociclistas profissionais; 

c) Verificar as estatísticas de acidentes de trânsito envolvendo 

motociclistas; 

d) Identificar os fatores que colaboram para a redução de acidentes e suas 

consequentes lesões. 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho consistiu de uma pesquisa, e como toda a pesquisa deve 

ser classificada mediante alguns critérios. Para Gil (2002, p. 41), “Com relação às 
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pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos gerais. Assim, é 

possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas”. 

Quanto as pesquisas exploratórias, Selltiz (1967 apud GIL, 2002, p. 41) diz que:  

 
 

estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-
se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento 
de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 
aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas 
envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 
exemplos que "estimulem a compreensão. 

 

 
 As pesquisas descritivas são tratadas por Gil (2002, p. 42) como: 

 
 

as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
tais como o questionário e a observação sistemática. Entre as pesquisas 
descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 
características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, 
nível de escolaridade, estado de saúde física e mental etc. Outras pesquisas 
deste tipo são as que se propõem a estudar o nível de atendimento dos 
órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação de seus 
habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra etc. São incluídas 
neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes 
e crenças de uma população. Também são pesquisas descritivas aquelas 
que visam descobrir a existência de associações entre variáveis, como, por 
exemplo, as pesquisas eleitorais que indicam a relação entre preferência 
político-partidária e nível de rendimentos ou de escolaridade. 

 
 

Na sequência Gil (2002, p. 41) afirma que: “embora o planejamento da pesquisa 

exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa 

bibliográfica ou de estudo de caso.”  

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2002, p. 44) é: 

 
 
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 
algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos 
exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas 
sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise das diversas 
posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas 
quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 
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Já as pesquisas explicativas, segundo Gil (2002, p. 42), “têm como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”. 

Para Gil (2002, p. 53), uma pesquisa de campo:  

 
 
focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que 
pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para 
qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida 
por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 
entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações 
do que ocorre no grupo. 
 
 

Já quanto a análise do conteúdo compreende três etapas, básicas. A pré- 

análise, a exploração do material e o tratamento dos dados e interpretação. Pode ser 

qualitativa, quantitativa ou ambas, são exploratórias, ou seja, visa extrair dos 

entrevistados seus pensamentos que foram livremente ditos sobre algum tema, objeto 

ou conceito, (VERGARA, 2012). 

Inicialmente, fez-se a coleta de informações junto aos órgãos públicos, 

bibliotecas, instituições privadas e internet. 

Na pesquisa bibliográfica, encontrou-se diversos materiais, sendo um deles, 

um relatório elaborado e emitido em setembro de 2014 pelo Observatório Nacional de 

Segurança Viária - ONSV, afim de subsidiar a Comissão de Viação e Transportes da 

Câmara dos Deputados, com relação a mudanças na legislação pertinente a formação 

dos condutores. Certamente o relatório foi proveitoso, pois foram muitas a mudança 

na legislação a partir de 2015. A equipe do ONSV foi coordenada por José Aurélio 

Ramalho e Maximiliano Hahn Dalla Porta. 

Outro material encontrado foi um estudo intitulado causas de acidentes com 

motocicletas, elaborado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo - FMUSP e pelo Hospital de Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo – HCFMUSP pois traz uma importante pesquisa quantitativa e 

qualitativa, com dados que não se tem disponível em nenhum cadastro ou banco de 

dados no nosso país. 
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1.3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Em 1995, após o incremento de efetivo admitido em 1994, administração da 

Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina observou a possibilidade de reimplantar 

o policiamento rodoviário com motocicletas na 1ª Delegacia, no Município de São 

José. Naquele momento foi realizado convite a todos os policiais habilitados para a 

condução deste tipo de veículo.  

Como houve uma oferta superior a necessidade, foi realizado um teste de 

seleção, onde seis policiais foram escolhidos e passaram a realizar o policiamento 

com as motocicletas disponíveis, com uma escala de serviço diferenciada. Este fato 

não ocorreu de forma isolada e passou e ser difundido em outros estados da 

federação. Devido falta e experiência e a não capacitação deste efetivo, ocorreram 

vários acidentes, vitimando muitos policiais.  

Preocupado com isso, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF 

montou um grupo de estudos que chegou à conclusão de que a formação ou a 

habilitação dada pelos Departamentos Estaduais de Trânsito -  DETRAN não era 

suficiente para que policiais operassem as motocicletas com a destreza necessária. 

Assim sendo, este grupo elaborou um curso de capacitação para que os policiais 

pudessem operar tais equipamentos (motocicleta policial).  

Os resultados iniciais foram animadores e a capacitação se tornou pré-requisito 

para o serviço com motocicletas. Os acidentes envolvendo os policiais foram 

drasticamente minimizados e o resultado do serviço à sociedade ganhou em 

qualidade e agilidade. Daí por diante somente os policiais capacitados puderam 

operar estes veículos.  

A Policia Rodoviária Federal – PRF criou seu próprio corpo de instrutores na 

área do motociclismo e se tornou referência para as outras organizações, viu-se então 

que a capacitação e treinamento adequados são capazes de melhorar a segurança 

viária, garantindo assim a redução de acidentes e os gastos necessários para tratar 

as suas vítimas.  

O autor deste trabalho fez parte de todo este processo e teve a oportunidade 

de estar presente em quase todas essas etapas no motociclismo da PRF, onde foi 

possível observar que quanto maior for o investimento na educação, capacitação e 

treinamento, maior será a capacidade e destreza do motociclista para vencer as 

dificuldades que se apresentarão diante dele, evitando acidentes.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo visa esclarecer os principais tópicos relacionados com a 

concessão de CNH, o processo de formação dos motociclistas de acordo com a 

legislação vigente.  

Os principais assuntos abordados são: o processo de habilitação dos 

motociclistas; a formação dos motociclistas profissionais; as estatísticas de acidentes 

de trânsito envolvendo motociclistas; e os fatores que colaboram para a redução de 

acidentes e as lesões decorrentes desses. 

 

2.1 O Processo de habilitação dos condutores de motocicletas 

 

Tendo em vista a vasta legislação que trata sobre o processo de habilitação de 

condutores no Brasil, entende-lo não é tarefa fácil.  Para isso, se faz necessária a 

análise da atual legislação, com o intuito de compreender, como são formados os 

condutores de motocicletas.  

O processo de habilitação é definido pelo artigo 1º da resolução nº 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 1) onde: 

 
 
Art. 1º As normas regulamentares para o processo de formação, 
especialização e habilitação do condutor de veículo automotor e elétrico, os 
procedimentos dos exames, cursos e avaliações para a habilitação, 
renovação, adição e mudança de categoria, emissão de documentos de 
habilitação, bem como do reconhecimento do documento de habilitação 
obtido em país estrangeiro são estabelecidas nesta Resolução.  
Art. 2º O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor – 
ACC, da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, solicitará ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu 
domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou 
entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher 
os seguintes requisitos:  
I – ser penalmente imputável;  
II – saber ler e escrever;  
III – possuir documento de identidade;  
IV – possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF. 
§1º O processo de habilitação do condutor de que trata o caput deste artigo, 
após o devido cadastramento dos dados informativos do candidato no 
Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH, deverá realizar 
Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-
técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e 
Exame de Pratica de Direção Veicular, nesta ordem. 
 
 

É importante ressaltar o § 1º do artigo 2º da resolução nº 168/04 do CONTRAN 
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(BRASIL, 2004), onde estão descritas as fases que compõe o processo de concessão 

da CNH e/ou ACC, pois este trabalho seguirá esta sequência, para melhor 

entendimento.  

 

2.1.1 O cadastro dos condutores 

 

A legislação abrangente regulamenta todos os passos para a emissão da 

habilitação, desde os sistemas que deverão ser utilizados, procedimentos 

administrativos, os profissionais envolvidos, as entidades envolvidas, os exames a 

serem aplicados e demais regramentos. 

O processo é longo, e sujeito a falhas, principalmente pela quantidade de atores 

envolvidos em todo o processo e nos sistemas utilizados.  Segundo Ramalho e Dalla 

Porta (2014, p. 23) relataram que: 

 
 
RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação (é a interligação de 
todos os DETRANs numa só rede de controle de informações de condutores). 
BINCO – Base de Índice Nacional de Condutores. Conceito - O Registro 
Nacional de Carteira de Habilitação, instituído pelo Decreto n. 237/67 e 
disciplinado pela Resolução n.º 765/93-do CONTRAN, onde criou o novo 
modelo de Carteira Nacional de Habilitação tendo como fator preponderante 
a segurança, o combate aos documentos com vícios de origem e a facilitar a 
identificação de documentos falsos, falsificados ou adulterados, criando 
condições fundamentais e credibilidade como organizador do cadastro 
nacional de condutores, disponibilizando informações instantaneamente e 
tornando mais ágil a transferência de registro de condutores e candidatos via 
sistema, extinguindo a certidão de prontuário, ou seja, a exigência de papel 
nas transferências e acima de tudo coibindo definitivamente que um 
candidato tenha mais de um cadastro ou que um condutor se habilite mais de 
uma vez em qualquer unidade da federação. 
Como funciona - O candidato à permissão é cadastrado junto ao DETRAN, 
que por sua vez faz a inclusão junto a BINCO “online”, quando da solicitação 
do serviço, onde é gerado o número do processo e o número do formulário 
RENACH, que o acompanhará no processo e posteriormente é impresso na 
CNH, sendo este alterado no ato da solicitação de qualquer serviço que 
venha ser emitida uma nova CNH. O número do registro da CNH só 
acontecerá quando da emissão da mesma, sendo o número impresso com 
09 (nove) dígitos mais 02 (dois) dígitos verificador. No caso de CNH da 
sistemática antiga, faz-se o mesmo procedimento para inclusão na BINCO, 
apenas o número de registro PGU de 09 (nove) dígitos e 01 (um) dígito 
verificador, é transformado num novo registro com 09 (nove) dígitos e 02 
(dois) dígitos verificador. 
 
 

Em 2016 a resolução 765/93 do CONTRAN foi revogada e o tema é atualmente 

é regulamentado pela resolução 598/16 do CONTRAN, que inclusive traz novo modelo 

e formulário da CNH. 
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Vê-se que existem dois sistema a serem utilizados. O RENACH, que é o 

sistema informatizado, de âmbito nacional, que gerencia as informações da base de 

dados de habilitações, e o BINCO - Base Índice Nacional de Condutores, utilizado 

como fonte de informação para o sistema de Registro Nacional de Carteiras de 

Habilitação. Assim vê-se que as informações cadastradas no BINCO alimentam os 

dados do RENACH.  

O que foi observado é que estes sistemas não são explorados para a análise 

gerencial da qualidade dos condutores. Estes sistema podem proporcionar:  

 
 
a análise do perfil dos condutores habilitados em um determinado CFC (tipo 
de infrações cometidas, reincidências etc.) pode gerar dados para a indicação 
da necessidade de qualificação dos instrutores, revisão de conteúdos e 
abordagens pedagógicas etc. Essa análise de perfil dos condutores 
habilitados pode ser realizada em relação a cada item supracitado com o 
objetivo de apontar as correções e melhorias. 
[....] Em um país com dimensões continentais como o Brasil a criação de 
mecanismos de auditoria e fiscalização de um processo tão importante para 
a segurança viária como a formação do condutor pode representar um 
avanço para a gestão pública como também um grande passo para a 
utilização da tecnologia como ferramenta de gestão. Pode representar 
ganhos de tempo, melhoria da utilização de recursos humanos e ações mais 
eficazes no controle e qualificação permanente do processo de Habilitação.  
Entre os aspectos que devem ser considerados na confiabilidade das 
informações do Renach, está o fato do Brasil não contar com um cadastro 
nacional unificado para a emissão de carteiras de identidade, por exemplo. O 
que permite que cidadãos tenham ou possam tirar diversos documentos em 
Estados diferentes. Exemplo esclarecedor sobre a questão pode ser dado 
pela matéria publicada na Folha de São Paulo, quando um repórter daquele 
Jornal, em outubro/2013, conseguiu tirar nove RGs (Registro Geral) com o 
mesmo nome nos Estados AL, ES, MS, PB, RN, AC, RO, RS e MG. O mesmo 
se aplica à questão dos registros penais, pois também não existe cadastro 
unificado no Sistema Judiciário. Em que se pese a inclusão do CPF, que 
melhora bastante o controle, a medida ainda não impede totalmente as 
possibilidades de fraudes. 
Não há dúvida que a melhoria e qualificação de toda a gestão do processo 
de formação dos condutores têm no aprofundamento do uso das informações 
do RENACH um caminho obrigatório. Entretanto, há um potencial ainda a ser 
desvendado com a necessária redefinição dos contornos que a ferramenta 
pode oferecer. 
Em síntese é determinante avançar no uso do Renach/Binco, potencializando 
o seu funcionamento, bem como no aprofundamento do sistema para o 
aperfeiçoamento de todas as etapas da formação, dos atores envolvidos, dos 
resultados alcançados, das metodologia aplicadas; enfim, de todo o 
processo. (RAMALHO e DALLA PORTA, 2014, p. 26-28) 
 
 

O que se vê é que os sistemas RENACH e BINCO podem ser utilizados como 

mecanismo de auditoria e fiscalização, ou seja, uma forma de rastrear todo o processo 

e os passos percorridos pelo condutor durante sua formação identificando pontos 

falhos, corrigindo-os e aprimorando-os. 
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2.1.2 A avaliação psicológica 

 

A avaliação psicológica para a concessão da CNH é regulamentada pela lei nº 

9.503/97 nos artigos 147 e 148, pelas resoluções nº 425/2012 e nº 583/2016 do 

CONTRAN e pelas resoluções nº 001/02, nº 007/03, nº 007/09 e nº 009/11 do 

Conselho Federal de Psicologia – CFP, e pelo Código de Ética dos Psicólogos. 

No estudo da legislação verifica-se que há um foco muito grande na 

qualificação do profissional de psicologia para atuar na área de trânsito, com a 

exigência de cursos específicos para o exercício de tal atividade.  Esta ênfase visa 

garantir que os futuros condutores não consigam mascarar os resultados dos exames 

e possibilitam que estes profissionais garantam que os condutores estejam aptos para 

a tarefas de conduzir seus veículos. Mas embora isso aconteça, se faz necessário um 

melhor acompanhamento pois estes exames só são exigidos na primeira habilitação 

para os condutores amadores. Já os condutores profissionais são submetidos a estes 

exames a cada renovação da habilitação, conforme artigo 6º § 2º da resolução nº 

168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004). 

O psicólogo é quem define quais os testes irá aplicar no candidato a habilitação. 

O CFP homologou mais de oitenta testes que podem ser aplicados pelos profissionais, 

porém alguns deles não tem uma aplicabilidade efetiva na avaliação de concessão da 

habilitação, como lê-se abaixo, conforme Ramalho e Dalla Porta (2014, p. 50):  

 
 
embora a expressão Exame Psicotécnico esteja fortemente associada à 
exigência legal para Habilitação de motorista ou para contratações de 
pessoas em empresas, o psicotécnico é um tipo de avaliação psicológica ou 
processo que pressupõe a utilização de recursos para abordar os dados 
psicológicos de forma sistemática, através de métodos e técnicas orientados 
para a resolução do problema, ou identificação das diferenças individuais. 
Esse tipo de exame se realiza por meio de entrevista, testes psicológicos, 
questionário, autobiografia, dinâmica de grupo etc. 
O Teste Psicológico é um dos instrumentos mais conhecidos da psicologia e 
representa o único campo de atuação privativa do psicólogo, ou seja, em 
outras palavras, o teste psicológico é de uso exclusivo do psicólogo. 
O teste PMK, com 6 folhas, com exceção das escadas e das cadeias 
verticais. Outros testes de personalidade, e somente os grafos ou projetivos 
como, por exemplo, Palográfico, Pfister e Zulliger, podem ser utilizados 
apenas como complementares; Um teste não verbal de inteligência, de livre 
escolha; e três testes de atenção (um de atenção distribuída, um de atenção 
difusa e um de atenção concentrada), também de livre escolha. 
Convém lembrar que o PMK é obrigatório, podendo ser substituído apenas 
em casos excepcionais, isto é, se o examinando não dispuser de condições 
para realizá-lo, como no caso dos portadores de deficiência física nos 
membros superiores. 
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Também é importante lembrar que o PMK deve ser aplicado integralmente 
dentro das normas, como consta no manual do teste do CFP (Normas de 
Aplicação), não sendo aceitável, portanto, sua aplicação parcial. 
O mesmo rigor vale para o teste Palográfico, que não dispensa a análise 
quantitativa, além da qualitativa e que, quando usado nas condições descritas 
acima, não deve ser utilizado como teste único de personalidade, 
necessitando sempre de um complementar. 
Ainda quanto aos testes, é importante que o psicólogo alterne os testes de 
livre escolha, para minimizar o aspecto "treino" por parte dos candidatos. 
 
 

Vê-se então que quanto aos exames psicológicos o CFP já está muito 

avançado, pois já fixou os exames obrigatórios e os complementares, e já definiu os 

protocolos para a realização dos exames, dando a opção do psicólogo examinador 

aplicar a sua livre escolha, dentro de oitenta opções disponíveis.  

 

2.1.3 O exame de aptidão física e mental 

 

 O exame de aptidão física e mental é regulamentado pelas leis nº 3.268/57, lei 

nº 6.932/81, lei nº 9.503/97, lei nº 9.602/98, pelo decreto nº 44.045/58, pelas 

resoluções nº 1.402/94 e nº 1.666/03 do Conselho Federal de Medicina – CFM, e pelas 

resoluções nº 425/12 e nº 474/14 do CONTRAN. 

O exame de aptidão física e mental é exigido tanto para a emissão e renovação 

da habilitação quanto para a autorização para conduzir ciclomotores. Obrigatório 

também para a adição e/ou mudança de categoria, bem como para substituição de 

habilitação obtida em outros países, artigo 6º da resolução nº 168/04 do CONTRAN 

(BRASIL, 2004). 

Legalmente este exame é renovado a cada cinco anos para condutores até 

sessenta e cinco anos e acima desta idade a renovação ocorre a cada três anos, mas 

este período poderá ser reduzido pelo perito examinador, quando houver indícios de 

deficiência física, mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a 

capacidade para conduzir veículo, conforme artigo 4º e §2º da resolução nº 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004) 

A legislação também indica quem são os profissionais que podem aplicar estes 

testes e exige deles capacitação específica, como a especialização em medicina de 

tráfego, artigos 18, 19 e 20 da resolução nº 425/12 do CONTRAN (BRASIL, 2012b). 

Os testes compreendem questionários contendo dados e informações pessoais 

relevantes para a aplicação do exame clínico. O exame clínico é bastante amplo e 

completo, composto por avaliação oftalmológica, otorrinolaringológico, neurológica, 
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cardiorrespiratória, do aparelho locomotor e exames complementares ou outros 

especializados a critério do médico examinador, artigos 4º, 5º, 6º e 7º da resolução nº 

425/12 do CONTRAN (BRASIL, 2012b). 

Os candidatos que sejam portadores de necessidades especiais ou que 

apresentarem alguma restrição no exame médico e mental poderão, a critério do 

médico, obter a habilitação, desde que os veículos possuam as alterações pertinentes 

as suas necessidades ou debilidades, artigo 8º da resolução nº 425/12 do CONTRAN 

(BRASIL, 2012b). 

Os candidatos que desejarem obter a habilitação profissional, deverão passar 

por exames complementares, artigo 4º inciso III alínea f da resolução nº 425/12 do 

CONTRAN (BRASIL, 2012b). Cita-se como exemplo o exame toxicológico, artigo 235 

B, inciso VII da lei nº 12.619/12 (BRASIL, 2012c) e resolução nº 517/15 do CONTRAN 

(BRASIL, 2015). 

Quanto aos exames adotados e regulamentados, conforme viu-se acima, tem-

se muito a evoluir, pois não foi encontrada nenhuma pesquisa que comprove que os 

exames médicos aplicados atualmente sejam eficientes.  

Assim sendo os candidatos são aprovados, mas não possuem as qualificações 

necessárias para a manutenção e melhoramento da segurança viária e isso é relatado 

por Ramalho e Dalla Porta (2014, p. 58), como se vê: 

 
 
cabe destacar que muitas questões podem ser levantadas sobre o tema e 
muitas são realizadas pelos profissionais que atuam na área. Talvez não seja 
possível chegar a um consenso quanto ao exame de aptidão física e mental, 
mas entendemos que é possível, com o envolvimento do setor aprimorar os 
exames aplicados e criar mecanismos que garantam maior efetividade na 
aplicação e resultados que certamente contribuirão para a melhoria do 
processo de formação do condutor. Ainda destacamos que a realização do 
exame nas renovações poderá contribuir para a qualificação do processo de 
Habilitação. 
São inúmeras as questões que devem ser destacadas sobre essa etapa do 
processo de formação, dentre elas, a adequação e compatibilidade dos 
exames com aquilo que eles realmente devem avaliar. A forma como os 
exames são tratados pelos profissionais médicos, que os encaram, muitas 
vezes, como apenas um processo produtivo – no qual mais e mais não 
significa qualidade; a eficiência da avaliação para detectar a aptidão ou não 
do candidato, estudos sobre a necessidade de incluir exames 
complementares aos já padrões, a padronização e ampliação de novos 
procedimentos, o debate sobre a qualificação dos médicos-peritos, os 
interesses envolvidos nessa etapa do processo. 
Ainda que o tema seja complexo e não consensual, envolva questões 
corporativas, reflexões devem apontar melhorias nesta etapa tão impactante 
na formação do novo condutor.  
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Assim, é imprescindível que os profissionais da saúde não tratem os exames 

necessários como meros processos produtivos onde se faz necessário o atendimento 

das demandas diárias, que podem ser elevados para uma jornada de trabalho dos 

médicos examinadores, fazendo com que eles apressem seus exames.  

A metodologia dos exames devem ser aprimorados e padronizados, porém os 

profissionais devem ter a liberdade de solicitar exames complementares para a devida 

avaliação.  

 

2.1.4 O curso técnico - teórico 

 

O curso técnico – teórico para a concessão da CNH é a fase seguinte aos 

exames de psicológicos e aos exames de aptidão físico e mental ao qual o candidato 

tem que se submeter para conseguir a sua habilitação, conforme artigo 2º §1º, da 

resolução nº 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004). É de caráter obrigatório para a 

concessão da primeira habilitação ou autorização para conduzir ciclomotores. Com 

base na pesquisa realizada, quanto ao curso técnico - teórico na concessão da 

habilitação, o mesmo é regulamentado pelas leis nº 9.503/97 e nº 12.302/10 e pelas 

resoluções nº 168/04, nº 169/05, nº 222/07, nº 285/08, nº 307/09, nº 409/12, nº 413/12 

e nº 493/14 do CONTRAN. 

De acordo com o anexo II da resolução 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004), 

a carga horaria mínima para este curso é de 45 horas/aula, sendo que cada hora aula 

deverá ter 50 minutos. Quanto ao conteúdo, será tratado no tópico 2.2.4 Matriz 

Curricular. 

Após a conclusão do curso, o candidato receberá um certificado de conclusão. 

De posse deste certificado, que tem validade em todo o território nacional o candidato 

poderá solicitar a sua avaliação no exame teórico-técnico, item 4.2.2.6 do anexo II da 

resolução nº 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004).  

Em alguns casos de renovação de habilitação é necessário do certificado do 

curso de atualização, composto por 15 horas/aula que poderão ser presenciais ou a 

distância. O curso de atualização será validado após o candidato se submeter a uma 

avaliação por prova composta por 30 questões de múltipla escolha e deverá ter 

aproveitamento mínimo de 70%. As provas são elaboradas e aplicadas pelos órgãos 

estaduais de trânsito, do Distrito Federal ou por instituições ou entidades por eles 
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credenciadas, item 4.2.2.1, 4.2.2.2 e 4.2.2.3 do anexo II da resolução 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004). 

Em Ramalho e Dalla Porta (2014, p. 74-75) vê-se que: 

 
 
o Curso Teórico Técnico insere o candidato no processo de Habilitação, trata 
os conceitos e conteúdos que fundamentarão todo o processo pelo qual 
passará. A qualidade da abordagem pedagógica, os recursos, técnica e 
metodologia influirão no aprendizado do aluno. Rever os conteúdos e as 
abordagens, estabelecer parâmetros para a realização das intervenções 
pedagógicas realizadas pelos instrutores trará outro padrão de ensino para 
os CFCs. 
A intervenção no Curso Teórico Técnico deve ter o propósito de qualificar a 
aprendizagem e proporcionar as informações e instruções necessárias para 
que o instrutor promova a construção de conhecimento significativa para o 
aluno, compondo a base para as etapas de aprendizagens futuras, bem como 
promovendo os conhecimentos necessários para a realização nos exames. 
O foco da atenção deve migrar da preparação para responder as perguntas 
do exame teórico (situações muitas vezes observadas nos CFCs) para a 
intervenção pedagógica de qualidade que efetivamente promova a educação 
do condutor. [...]Outro olhar necessário deve ser voltado à ampliação da 
carga horária que nos parece insuficiente para assimilação de todo conteúdo. 
Conteúdo, este, que deve ser avaliado sob a perspectiva da adequação entre 
teoria e prática.  
Por fim, uma avaliação dos profissionais que formam os futuros condutores, 
trata-se de exigência para a melhoria do processo, pois o seu papel nas 
aprovações e reprovações dos alunos/candidatos é determinante. E a partir 
dos resultados dessa avaliação, há de se discutir/planejar a requalificação 
dos profissionais inaptos, num processo gradativo de aperfeiçoamento e 
atualização dos instrutores, examinadores e diretores dos centros de 
formação. Não podemos negligenciar ainda o processo didático que não 
favorece o aprendizado, e, sim, a memorização durante os cursos teóricos. 
 
 

De acordo com o abordado acima, por Ramalho e Dalla Porta o curso técnico 

teórico deve transmitir o conhecimento necessário para que o aluno assimile 

realmente o conteúdo e não apenas para que o aluno obtenha êxito na avaliação com 

o intuito de conseguir a sua CNH. Para isso, afirmam que se faz necessário a 

ampliação da carga para a transmissão do conteúdo. Porém, somente com uma 

abordagem pedagógica adequada isso é possível. Dessa forma, a qualificação dos 

instrutores merece muita atenção, pois eles são os transmissores dos conteúdos aos 

alunos. 
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2.1.5 O exame técnico – teórico 

 

Depois do curso técnico teórico, a próxima fase do processo é o exame técnico 

teórico, onde o candidato será avaliado quanto aos conhecimentos adquiridos, 

conforme a resolução nº 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004, p.4), onde lê-se:  

 
 
Art. 11. O candidato à obtenção da ACC ou da CNH, após a conclusão do 
curso de formação, será submetido a Exame Teórico-técnico, constituído de 
prova convencional ou eletrônica de no mínimo 30 (trinta) questões, incluindo 
todo o conteúdo programático, proporcional à carga horária de cada 
disciplina, organizado de forma individual, única e sigilosa, devendo obter 
aproveitamento de, no mínimo, 70% (setenta por cento) de acertos para 
aprovação. Parágrafo único. O exame referido neste artigo será aplicado pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou 
por entidade pública ou privada por ele credenciada. 
 
 

Caso o candidato não obtenha êxito, ele poderá repetir o exame, conforme 

artigo 22 da resolução nº 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004), “Art. 22. No caso de 

reprovação no Exame Teórico-técnico ou Exame de Direção Veicular, o candidato só 

poderá repetir o exame depois de decorridos 15 (quinze) dias da divulgação do 

resultado, sendo dispensado do exame no qual tenha sido aprovado”.  

 

2.1.6 Curso de prática de direção veicular 

 

O curso de prática de direção veicular compreende a parte prática do curso 

propriamente dito, é aqui que o candidato terá o seu contato com a motocicleta ou 

ciclomotor e desenvolverá as suas habilidades para conduzir a sua motocicleta ou 

ciclomotor. Nesta fase o aluno colocará em prática os conhecimentos técnico-teóricos 

adquiridos anteriormente, conforme artigos 8º e 9º da resolução nº 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004). 

Nesse momento da pesquisa foi encontrada, talvez a maior dificuldade, pois 

além da legislação federal nos deparou-se com diversas legislações estaduais, pois a 

União repassou aos Estados e Distrito Federal algumas atribuições, conforme artigo 

1º e 3º da resolução nº 358/10 do CONTRAN (BRASIL, 2010, p. 1), vê-se que: 

 
 
Art. 1º O credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas 
para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, 
e processo de formação, qualificação, atualização e reciclagem de 
candidatos e condutores obedecerá ao estabelecido nesta Resolução. 
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§ 1º As atividades exigidas para o processo de formação de condutores serão 
realizadas exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, ou por instituições ou entidades públicas 
ou privadas com comprovada capacidade técnica por estes credenciadas 
para: 
[...] 
Art. 3º Constituem atribuições dos órgãos e entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, 
acompanhamento e controle dos entes credenciados: 
[...] 
VII - definir referências mínimas para: 
[...] 
b) selecionar o material, equipamentos e ação didática a serem utilizados; 
 
 

Assim vê-se que não há uma uniformidade na formação dos motociclistas, 

principalmente no campo de treinamento do curso de prática de direção veicular. 

Para a realização do curso de prática de direção veicular, várias exigências 

devem ser cumpridas, algumas estão relacionadas na resolução nº 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004, p.3), quais sejam: 

 
Art. 8º Para a Prática de Direção Veicular, o candidato deverá estar 
acompanhado por um Instrutor de Prática de Direção Veicular e portar a 
Licença para Aprendizagem de Direção Veicular – LADV expedida pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, contendo 
no mínimo, as seguintes informações:  
I – identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito expedidor;  
II – nome completo, número do documento de identidade, do Cadastro de 
Pessoa Física - CPF e do formulário RENACH do candidato;  
III – categoria pretendida;  
IV – nome do Centro de Formação de Condutores – CFC responsável pela 
instrução;  
V – prazo de validade.  
[...]  
Art. 9º A instrução de Prática de Direção Veicular será realizada na forma do 
disposto no art. 158 do CTB. 
Parágrafo único. Quando da mudança ou adição de categoria o condutor 
deverá cumprir as instruções previstas nos itens 2 ou 3 do Anexo II desta 
Resolução. 
 
 

O curso de prática de direção veicular, certamente é a parte mais delicada do 

curso, pois envolvem muitos riscos. Embora o legislador tenha criado a 

obrigatoriedade da execução de aulas em simuladores, a realidade do trânsito é muito 

diferente.  

Quando se é habilitado e se assume o volante de um carro ou o guidão de uma 

motocicleta, tem-se a ideia de que todos os demais envolvidos no sistema viário agirão 

de maneira a cumprir com todas as regras de trânsito de forma a garantir a segurança 

que necessita-se, mas isso não é verdade e para comprovar esta afirmação cita-se o 
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exemplo de um marginal que se utiliza de um veículo para empreender fuga ap´pos 

cometer um crime. 

Na prática de direção veicular, não existe simulação, o trânsito é real, ele não 

permite falhas grotescas, o trânsito não perdoa. Para minimizar os riscos de acidentes, 

o legislador, no artigo 158 da lei nº 9.503/97 (BRASIL, 1997, p. 37) e as suas 

alterações estabeleceu que: 

 
 
Art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se: 
I - nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de 
trânsito;  
II - acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado.         
§ 1º Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem 
poderá conduzir apenas mais um acompanhante. 
§ 2o Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, 
cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. 
 
 

Vê-se que não é em qualquer lugar e de qualquer forma que a aprendizagem 

prática deve ocorrer, existem critérios para isso, com a finalidade de reduzir a 

possibilidade da ocorrência de algum acidente e para garantir a segurança viária. 

Quanto a carga horária para as aulas práticas o legislador estabeleceu no artigo 

13 da resolução 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004, p.5), com nova redação dada 

pelo artigo 1º da resolução 493/14 do CONTRAN (BRASIL, 2014, p. 1) que: 

 
 
Art. 13. O candidato à obtenção da ACC, da CNH, adição ou mudança de 
categoria, somente poderá prestar exame de Prática de Direção Veicular 
depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas:  
I – obtenção da ACC: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais 4 (quatro) 
no período noturno;  
II – obtenção da CNH na categoria “A”: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das 
quais 4 (quatro) no período noturno; 
III – adição da CNH na categoria “A”: mínimo de 15 (quinze) horas/aula, das 
quais 3h/aula (três) no período noturno; 
 
 

A prática de direção veicular a noite é uma evolução em relação ao que já se 

teve e corresponde a 20% do total de horas/aula do curso. 

Contudo, a abordagem didático-pedagógica é a responsável por garantir que o 

candidato tenha o devido equilíbrio na aprendizagem e a consciência da sua 

responsabilidade, mesmo como aprendiz. A resolução 493/14 do CONTRAN (BRASIL, 

2014) no seu artigo 2º, aborda esse tema, atualizando a resolução 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 40), dando a seguinte abordagem ao tema:  
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1.4.1 A abordagem dos conteúdos deve contemplar obrigatoriamente a 
condução responsável de automóveis ou motocicletas, utilizando técnicas 
que oportunizem a participação dos candidatos, devendo o instrutor, por meio 
de aulas dinâmicas, fazer sempre a relação com o contexto do trânsito a fim 
de proporcionar a reflexão, o controle das emoções e o desenvolvimento de 
valores de solidariedade e de respeito ao outro, ao ambiente e à vida.  
1.4.2 Nas aulas de prática de direção veicular, o instrutor deve realizar 
acompanhamento e avaliação direta, corrigindo possíveis desvios, 
salientando a responsabilidade do condutor na segurança do trânsito.  
1.4.3 A monitoração da prática de pilotagem de motocicleta em via pública 
poderá ser executada pelo instrutor em outro veículo.  
 
 

Observa-se que diferentemente dos veículos de quatro ou mais rodas, onde na 

aula prática de condução em via pública, o instrutor deve acompanhar o candidato 

dentro do veículo, no caso de motocicleta ou ciclomotor, o instrutor pode executar o 

monitoramento do candidato em outro veículo, que não a motocicleta ou ciclomotor 

utilizado pelo candidato, conforme artigo 2º da resolução 493/14 do CONTRAN 

(BRASIL, 2014), pois numa motocicleta, quando se transporta um garupa, este pode 

modificar completamente o comportamento da motocicleta. Isso aliado à inexperiência 

do aluno na condução da motocicleta, potencializaria o risco de acidente. 

Durante o trabalho de campo e pela experiência profissional de trabalhar na 

região metropolitana de Florianópolis, não se tem conhecimento de algum centro de 

formação de condutor que realize o treinamento de condução veicular com motocicleta 

em via pública. Todos preferem utilizar as áreas homologadas para treinamento, muito 

em nome da segurança viária, mas certamente o é em função dos riscos de alguma 

ação civil ou criminal que as empresas e instrutores estariam sujeitos em caso de 

acidente. 

 

2.1.7 O exame de prática de direção veicular 

 

O exame de prática de direção veicular é a última fase antes da emissão da 

ACC ou CNH, conforme artigo 2º § 1º da resolução 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 

2004). O aluno só poderá executar esta fase após a conclusão do curso de prática de 

direção veicular. 

No caso de habilitação para veículos de quatro ou mais rodas, o exame é 

aplicado em via pública, sendo assim o candidato estará sujeito a todas as 

possibilidades encontradas no trânsito diário. O mesmo não acontece com as 
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motocicletas e ciclomotores, conforme vê-se no artigo 14 da resolução 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004, p.5): 

 
 
Art. 14. O Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão 
formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  
§1º A comissão de que trata o caput deste artigo poderá ser volante para 
atender às especificidades de cada Estado ou do Distrito Federal, a critério 
do respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito.  
§2º No Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, 
durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão, sendo pelo 
menos um deles habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo 
candidato.  
§3º O Exame de Direção Veicular para os candidatos à ACC e à categoria 
“A” deverá ser realizado em área especialmente destinada a este fim, que 
apresente os obstáculos e as dificuldades da via pública, de forma que o 
examinado possa ser observado pelos examinadores durante todas as 
etapas do exame, sendo que pelo menos um dos membros deverá estar 
habilitado na categoria “A”. 
 
 

Nota-se que o condutor de motocicleta ou ciclomotor realiza as suas aulas 

práticas em campo de treinamento destinado para este fim e a sua avaliação ocorre 

no mesmo local, ou seja, não existe interação com o trânsito. 

Quanto ao campo de treinamento e avaliação do candidato, este que deve 

conter obstáculos que apresentem as dificuldades da via pública, conforme o artigo 

17 da resolução 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 7) estabelece que:  

 
 
Art. 17. O Exame de Direção Veicular, para veículo de duas rodas, será 
realizado em área especialmente destinada para tal fim em pista com largura 
de 2m, e que deverá apresentar no mínimo os seguintes obstáculos:  
I – ziguezague (slalow) com no mínimo quatro cones alinhados com distância 
entre eles de 3,5m (três e meio metros);  
II – prancha ou elevação com no mínimo oito metros de comprimento, com 
30cm (trinta centímetros) de largura e 3cm (três centímetros) de altura com 
entrada chanfrada;  
III – sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 0,08m (oito 
centímetros) e altura de 0,025m (dois centímetros e cinco milímetros), na 
largura da pista e com 2,5m (dois e meio metros) de comprimento; 
IV – duas curvas sequenciais de 90o (noventa graus) em “L” (ele);  
V – duas rotatórias circulares que permitam manobra em formato de “8” (oito). 
 
 

Este treinamento e avaliação, devem capacitar os motociclistas para a 

obtenção da ACC e CNH e lhes permitir conduzir suas motocicletas com segurança 

no trânsito. 
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2.2 A formação dos motociclistas profissionais 

 

O motociclista profissional é aquele que exercem atividade remunerada 

utilizando a motocicleta como meio de produção de riqueza e renda. 

De acordo com o artigo 33 da resolução 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004), 

alterado pelo artigo 1º da resolução 493/14 do CONTRAN (BRASIL, 2014) vê-se: 

 
 
Art. 33. Os Cursos especializados serão destinados a condutores habilitados 
que pretendam conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de produtos perigosos ou de emergência, de transporte de carga 
indivisível e motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado 
de mercadorias (motofrete) e de passageiros (motofrete). 
 
 

Assim vê-se que os cursos especializados não são exigidos de todos os 

motociclistas, mas para apenas aos mototaxista e motofretista. 

 

2.2.1 Motofretista 

 

A regulamentação do exercício das atividades de motofretista e mototaxista é 

dada pela lei nº 12.009/09 (BRASIL, 2009, p. 1) onde vê-se: 

 
 
Art. 1o Esta Lei regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em 
transportes de passageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motocicleta, dispõe 
sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de 
mercadorias em motocicletas e motonetas – motofrete –, estabelece regras 
gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências. 
 
 

A lei nº 12.009/09 (BRASIL, 2009, p. 1) diferencia as duas atividades. A 

atividade de motofretista é definida como: “Art. 3o. São atividades específicas dos 

profissionais de que trata o art. 1o: I – transporte de mercadorias de volume compatível 

com a capacidade do veículo; II – transporte de passageiros.” 

O artigo 2º da lei 12.009/09 (BRASIL, 2009, p. 1) estabelece os requisitos legais 

para o exercício da profissão de motofretista: 

 
 
Art. 2o Para o exercício das atividades previstas no art. 1o, é necessário: 
I – ter completado 21 (vinte e um) anos; 
II – possuir habilitação, por pelo menos 2 (dois) anos, na categoria; 
III – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 
Contran; 
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IV – estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retro 
refletivos, nos termos da regulamentação do Contran. 
 
 

Não bastasse todas essas exigências citadas acima também, o legislador 

tratou de regulamentar também o instrumento de trabalho do motofretista e no artigo 

139 A da lei 9.503/97 (BRASIL, 1997, p.32-33) definiu que: 

 
 
Art. 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte 
remunerado de mercadorias – motofrete – somente poderão circular nas vias 
com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
I – registro como veículo da categoria de aluguel; 
II – instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do 
veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de 
tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de 
Trânsito – Contran; 
III – instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de 
regulamentação do Contran; 
IV – inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança. 
§ 1o A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas 
deve estar de acordo com a regulamentação do Contran. 
§ 2o É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos 
e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de 
cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio 
de sidecar, nos termos de regulamentação do Contran. 
 
 

Observa-se que o legislador se preocupou com o motofretista e obrigou-o a 

instalar vários acessórios na sua motocicleta para incrementar a sua segurança.  

 

2.2.2 Mototaxista  

 

A principal diferença entre o motofretista e o mototaxista está no que é 

transportado, o motofretista transporta carga e o mototaxista transporta passageiro e 

todos os requisitos exigidos para a atividade de motofretista também são exigidos 

para o mototaxista. 

Vê-se que a capacitação profissional não é suficiente para o exercício da 

profissão de motofretista e mototaxista, se faz necessário a instalação de 

equipamentos de proteção na motocicleta. 
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2.2.3 Os centros de formação de condutores 

 

Neste tópico não será tratado dos centros de formação de condutores das 

forças armadas e forças auxiliares. 

A qualidade dos condutores está diretamente ligada a qualidade dos centros de 

formação dos condutores, quanto a instalações, equipamentos e metodologia 

pedagógica aplicada, bem como com a qualidade e capacidade do seu corpo docente. 

As autoescolas, ou centro de formações de condutores são empresas 

particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na 

legislação vigente, artigo 7º da resolução nº 358/10 (BRASIL, 2010)  

Os centros de formação de condutores têm as suas atividades autorizadas, 

regulamentadas e acompanhadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal, conforme artigo 3º da resolução nº 358/10 do 

CONTRAN (BRASIL, 2010). Já o artigo 5º da resolução nº 358/10 do CONTRAN 

(BRASIL, 2010), define as exigências mínimas para o credenciamento dos centros de 

formação de condutores. 

O legislador se preocupou também com a qualidade e com a formação técnica 

dos profissionais envolvidos na formação dos condutores e dos profissionais das 

entidades credenciadas que têm a finalidade de capacitar diretor geral, diretor de 

ensino, instrutor de trânsito para o CFC e examinador de trânsito, de acordo com o 

artigo 18 da resolução nº 358/10 do CONTRAN (BRASIL, 2010, p. 12) é exigido: 

 
 
Art. 18. São exigências para os profissionais destas instituições:  
I - Curso superior completo, pós-graduação lato-sensu e experiência na área 
de trânsito, quando Coordenador Geral.  
II - Curso superior completo, cursos relacionados ao tema de sua disciplina e 
curso específico na área do trânsito, quando membro do corpo docente. 
 
 

Já dos profissionais dos centros de formação de condutores, de acordo com o 

artigo 19 da resolução 358/10 do CONTRAN (BRASIL, 2010, p 12-13) são exigidos: 

 
 
Art. 19. São exigências para o exercício das atividades dos profissionais 
destas instituições:  
I – Diretor Geral e Diretor de Ensino:  
a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; 
b) curso superior completo; c) curso de capacitação específica para a 
atividade; d) no mínimo dois anos de habilitação.  
II – Instrutor de Trânsito:  
a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;  
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b) curso de ensino médio completo; 
c) no mínimo um ano na categoria “D”;  
d) não ter sofrido penalidade de cassação de CNH;  
e) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos 
últimos 60 (sessenta) dias;  
f) curso de capacitação específica para a atividade e curso de direção 
defensiva e primeiros socorros.  
Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os profissionais referidos neste 
artigo deverão apresentar:  
a) Carteira Nacional de Habilitação válida;  
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;  
c) Diploma ou certificado de escolaridade expedido por instituição de ensino 
devidamente credenciada pelo órgão competente;  
d) certificado de conclusão do curso específico de capacitação para a 
atividade;  
e) comprovante de residência;  
f) contrato de trabalho com o CFC devidamente anotado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social;  
g) certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais 
referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, 
à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de 
entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência. 
 
 

Caso alguma localidade não seja provida de um CFC, que possibilite ao aluno 

realizar as instruções de prática de direção veicular, o artigo 21 da resolução nº 358/10 

do CONTRAN (BRASIL, 2010) prevê a figura do instrutor de trânsito não vinculado a 

um CFC.  

 

2.2.4 A matriz curricular 

 

Neste capítulo será abordado a matriz curricular para o curso de formação de 

motociclista e dos motociclistas profissionais, motofretistas e mototaxistas. 

 

2.2.4.1 A matriz curricular do curso técnico teórico do motociclista 

 

Quanto a matriz curricular, é regulamentada pela resolução nº 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004) e tem carga horária de 45 horas aula de 50 minutos cada, 

sendo 18 horas aula de legislação de trânsito, 16 horas aula de direção defensiva, 4 

horas aula de noções de primeiros socorros, 4 horas aula de noções de proteção e 

respeito ao meio ambiente e de convívio social no trânsito e 3 horas aula de noções 

sobre funcionamento do veículo de duas ou mais rodas. 

Quanto as dezoito horas de legislação de trânsito, a resolução nº 168/04 do 

CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 38) estabelece o seguinte conteúdo: 
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determinações do CTB quanto a veículos de duas ou mais rodas; formação 
do condutor; exigências para categorias de habilitação em relação ao veículo 
conduzido; documentos do condutor e do veículo: apresentação e validade; 
Sinalização viária; penalidades e crimes de trânsito; direitos e deveres do 
cidadão; normas de circulação e conduta; infrações e penalidades para 
veículos de duas ou mais rodas referentes à: documentação do condutor e 
do veículo; estacionamento, parada e circulação; segurança e atitudes do 
condutor, passageiro, pedestre e demais atores do processo de circulação; 
meio ambiente. 
 
 

Quanto as dezesseis horas aula de direção defensiva, a resolução nº 168/04 

do CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 38) estabelece o seguinte conteúdo: 

 
 
conceito de direção defensiva; conduzindo em condições adversas; 
conduzindo em situações de risco: ultrapassagens, derrapagem, ondulações 
e buracos, cruzamentos e curvas, frenagem normal e de emergência; como 
evitar acidentes em veículos de duas ou mais rodas; abordagem teórica da 
condução de motocicletas com passageiro e ou cargas;  cuidados com os 
demais usuários da via; respeito mútuo entre condutores; equipamentos de 
segurança do condutor motociclista; estado físico e mental do condutor, 
consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; situações de risco. 
 
 

Quanto as quatro horas aula de noções de primeiros socorros, a resolução nº 

168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 39) estabelece o seguinte conteúdo: 

 
 
sinalização do local do acidente; acionamento de recursos: bombeiros, 
polícia, ambulância, concessionária da via e outros; verificação das 
condições gerais da vítima; cuidados com a vítima (o que não fazer); cuidados 
especiais com a vítima motociclista. 
 
 

Quanto as quatro horas aula de noções de proteção e respeito ao meio 

ambiente e de convívio social no trânsito, a resolução nº 168/04 do CONTRAN 

(BRASIL, 2004, p. 39) estabelece o seguinte conteúdo: 

 
 
o veículo como agente poluidor do meio ambiente; regulamentação do 
CONAMA sobre poluição ambiental causada por veículos; emissão de gases; 
emissão de partículas (fumaça); emissão sonora; manutenção preventiva do 
automóvel e da motocicleta para preservação do meio ambiente; o indivíduo, 
o grupo e a sociedade; diferenças individuais; relacionamento interpessoal; o 
respeito mútuo entre condutores; o indivíduo como cidadão. 
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Quanto as três horas aula de noções sobre funcionamento do veículo de duas 

ou mais rodas, a resolução nº 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 2004, p. 39) estabelece 

o seguinte conteúdo: 

 
 
equipamentos de uso obrigatório do veículo, sua utilização e cuidados que se 
deve ter com eles; noções de manuseio e do uso do extintor de incêndio; 
responsabilidade com a manutenção do veículo; alternativas de solução para 
eventualidades mais comuns; condução econômica e inspeção mecânica 
(pequenos reparos); verificação diária dos itens básicos: água, óleo, 
calibragem dos pneus, dentre outros. Cuidados e revisões necessárias 
anteriores a viagens. 
 
 

Assim, vê-se que a matriz curricular do curso técnico teórico para a habilitação 

do motociclista, que possui um vasto conteúdo a ser absorvido pelo aluno, deve ser 

concluída em apenas 45 horas aulas. 

 

2.2.4.2 A matriz curricular do curso de prática de direção veicular do motociclista 

 

A matriz curricular do curso de prática de direção veicular do motociclista é 

definida pelo item 1.2 do anexo II da resolução nº 168/04 do CONTRAN (BRASIL, 

2004), alterada pelo artigo 2º da resolução nº 493/14 do CONTRAN (BRASIL, 2014, 

p. 2-3) onde se vê: 

 
 
1.2 Curso de prática de direção veicular.  
1.2.1 Carga Horária Mínima: 25 (vinte e cinco) horas aula para a categoria 
“B” e 20 (vinte)horas aula para a categoria “A”, sendo que 20% (vinte por 
cento) destas deverão ser ministradas no período noturno. 
1.2.2 Estrutura curricular  
1.2.2.1 Para veículos de quatro ou mais rodas: [...].  
1.2.2.2 Para veículos de duas rodas:  
- Normas e cuidados antes do funcionamento do veículo;  
- O veículo: funcionamento, equipamentos obrigatórios e sistemas;  
- Prática de pilotagem defensiva, normas de circulação e conduta, parada e 
estacionamento, observância da sinalização e comunicação:  
a) em área de treinamento específico, até o pleno domínio do veículo; 
b) em via pública, urbana e rural, em prática monitorada.  
- Os pedestres, os ciclistas e demais atores do processo de circulação;  
- Cuidados na condução de passageiro e cargas;  
- Situações de risco: ultrapassagem, derrapagem, obstáculos na pista, 
cruzamentos e curvas, frenagem normal e de emergência.  
1.3 DISPOSIÇÕES GERAIS – Considera-se hora/aula o período igual a 50 
(cinquenta) minutos. – O candidato deverá realizar a prática de direção 
veicular, mesmo em condições climáticas adversas tais como: chuva, frio, 
nevoeiro, noite, dentre outras, que constam do conteúdo programático do 
curso. 
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Assim, vê-se que após 45 horas aula de curso técnico teórico e 20 horas aula 

de curso prático de direção veicular, o aluno já está apto a se submeter a avaliação 

para a concessão da CNH. Isto significa dizer, que teoricamente uma pessoa pode ter 

a concessão da sua CNH em menos de duas semanas. 

 

2.2.4.3 A matriz curricular do curso técnico teórico de mototaxista e motofretista 

 

A matriz curricular do curso técnico teórico de mototaxista e motofretista é 

dividida em dois módulos; um básico e outro específico. O módulo básico com vinte 

horas aula, sendo três horas aula de ética e cidadania na atividade profissional, sete 

horas aula de noções básicas de legislação, sete horas aula de gestão de risco sobre 

duas rodas e três horas aula de segurança e saúde. Para o módulo específico são 

cinco horas aula, tanto para motofretista quanto para mototaxista, conforme anexo I 

da resolução nº 410/12 do CONTRAN (BRASIL, 2012a). A resolução também traz o 

módulo III que se refere a prática de pilotagem profissional, que será abordado no 

2.2.4.4. 

O módulo básico é composto por quatro disciplinas, sendo elas, ética e 

cidadania na atividade do profissional motociclista, noções básicas de legislação, 

gestão do risco sobre duas rodas e segurança e saúde, conforme a resolução nº 

410/12 CONTRAN (BRASIL, 2012a, p. 3-4). Quanto à disciplina de ética e cidadania 

na atividade do profissional motociclista, faz parte do seu conteúdo: 

 
 
- a imagem do motociclista profissional na sociedade e a importância 
socioeconômica da atividade para a vida na cidade.  
- a importância da profissionalização (motofretista e mototaxista).  
- responsabilidade, concentração, autocontrole, capacidade de lidar com 
imprevistos, disciplina, comprometimento. 
 
 

Quanto à disciplina de noções básicas de legislação, resolução nº 410/12 

CONTRAN (BRASIL, 2012a, p. 4), estabelece que seu conteúdo deve ser: 

 
 
- legislação de trânsito (normas gerais de circulação e conduta);  
- lei Federal de regulamentação do exercício profissional (motofretista e 
mototaxista);  
- aspectos da legislação trabalhista e previdenciária; 
- aspectos do direito civil e criminal relacionado a trânsito. 
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Quanto à disciplina gestão do risco sobre duas rodas, a resolução nº 410/12 

CONTRAN (BRASIL, 2012a, p. 4) estabelece que seu conteúdo deve ser:  

 
 
- conceito e aplicação de pilotagem segura; 
- estratégias para a prevenção de acidentes de trânsito: ver e ser visto; ponto 
cego dos veículos ou ângulos mortos; posicionamento na via; distância de 
segurança; controle da velocidade; cuidados com os demais usuários da via; 
frenagem normal e de emergência; verificação permanente do veículo; 
concentração (riscos envolvidos em falar ao celular e utilizar outros aparelhos 
sonoros). 
- pilotando em situações adversas e de risco: condições climáticas; 
ultrapassagem; derrapagem; variações de luminosidade; cruzamentos, 
curvas, cabeceiras de pontes viadutos e elevados; condições da via 
(ondulações, buracos, etc.); derramamentos (óleo, areia, brita, etc.).  
- importância do uso dos equipamentos de segurança do motociclista, do 
passageiro e da motocicleta. 
 
 

Quanto a disciplina segurança e saúde, a resolução nº 410/12 CONTRAN 

(BRASIL, 2012a, p. 4) estabelece que seu conteúdo deve ser:  

 
 
- cuidados com o corpo (alimentação, sono e alongamento corporal);  
- condições emocionais (estresse, preocupação e fadiga); 
- postura corporal sobre duas rodas (cabeça, mãos, joelhos, pés);  
- consequências de pilotar após ingestão de bebidas alcoólicas, 
medicamentos e substâncias psicoativas. 
 
 

Quanto ao módulo específico para motofretista é composto por 3 disciplinas, 

conforme item 3.2.1 do anexo I da resolução nº 410/12 CONTRAN (BRASIL, 2012a, 

p. 5): 

 
 
- legislação: Legislação específica para motofrete (Resoluções do Contran e 
regulamentação da atividade profissional do motofretista no estado e no 
município);  
- procedimentos para o transporte de cargas: Verificação e manutenção 
permanentes do veículo para a pilotagem segura no transporte de cargas: o 
suspensão, freio, embreagem, acelerador, nível de combustível, óleo de freio 
e motor, bateria, sistema de transmissão, pneus, sistema elétrico; o 
condições e fixação do baú ou da grelha, do dispositivo retro refletivo e 
demais dispositivos e requisitos de segurança; o transporte de diferentes 
tipos de carga (avaliação de peso e tamanho).  
- logística: Organização e planejamento temporal de tarefas: o utilização da 
planta da cidade para elaboração de rotas otimizadas e alternativas; o 
identificação de pontos críticos de fluidez e de segurança. 
 
 

O módulo específico para mototaxista também é composto por 3 disciplinas, 

conforme item 3.2.2 do anexo I da resolução nº 410/12 CONTRAN (BRASIL, 2012a, 

p. 5-6): 
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- legislação: legislação específica (Resoluções do Contran e regulamentação 
da atividade profissional do mototaxista no estado e no município).  
- procedimentos para o transporte de pessoas: • Verificação e manutenção 
permanentes do veículo para a pilotagem segura no transporte de pessoas: 
suspensão, freio, embreagem, acelerador, nível de combustível, óleo de freio 
e motor, bateria, sistema de transmissão, pneus, sistema elétrico; • Cuidados 
para o transporte de pessoas: postura corporal; posição dos pés e mãos; 
segurança no embarque e desembarque; uso, limpeza e higienização do 
capacete; transporte do passageiro com/sem objetos.  
- atendimento ao cliente: • Qualidade na prestação dos serviços ao 
passageiro: pilotagem confortável (controle da velocidade, frenagem, 
manobras suaves); escolha de trajetos econômicos e seguros (conhecimento 
da planta da cidade); manutenção e limpeza do veículo; prudência na 
transposição de obstáculos (lombadas, buracos, pavimentos irregulares, 
etc.); respeito, educação, atenção, simpatia, paciência, honestidade, 
responsabilidade, pontualidade. 
 
 

Observa-se que para cada tipo de atividade, existe um treinamento específico.  

 

2.2.4.4 A matriz curricular do curso de prática de direção veicular do motociclista 

 

A matriz curricular do curso de prática de direção veicular, é denominado pela 

resolução nº 410/12 do CONTRAN (BRASIL, 2012a, p. 6), modulo III, prática de 

pilotagem profissional, tem duração de cinco horas aula e é muito semelhante para 

motofretistas e mototaxista, como se vê na tabela1 abaixo: 

 

Tabela 1 - Matriz curricular de prática de pilotagem profissional 

Prática de pilotagem profissional 

Motofretista Mototaxista 

 Verificação do veículo; 

 Uso adequado dos equipamentos 
de segurança; 

 Acondicionamento de cargas; 

 Técnicas de postura corporal e de 
prevenção de acidentes na 
condução do veículo. 

 Verificação do veículo; 

 Uso adequado dos equipamentos 
de segurança para condutor e 
passageiro; 

 Técnicas de postura corporal e de 
prevenção de acidentes na 
condução do veículo para o 
transporte de pessoas. 

Fonte:  BRASIL (2012b, p. 6). 

 

Assim vê-se que a formação dos motociclistas profissionais, motofretistas e 

mototaxistas deve ocorrer em trinta horas aula, sendo vinte horas aulas no módulo 

básico, cinco horas aula no módulo específico e cinco horas aula no módulo prática 
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de pilotagem profissional, conforme item 3 do anexo I da resolução 410/12 do 

CONTRAN (BRASIL, 2012a). 

 

2.3 As estatísticas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas 

 

Um conceito usualmente aceito para definir acidente de trânsito se refere a um 

acontecimento desastroso, podendo ser casual ou não, envolvendo veículos, pessoas 

e/ou animais nas vias públicas e que tenha como consequências danos físicos ou 

materiais (FEIJÓ, 2011).  

Segundo Carvalho et al. (2015, p. 21), no Brasil são consumidos bilhões de 

reais com custos em acidentes de trânsito: 

 
 
os cerca de 170 mil acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais 
brasileiras no ano de 2014 geraram um custo para a sociedade de R$ 12,3 
bilhões, sendo que 64,7% desses custos estavam associados às vítimas dos 
acidentes, como cuidados com a saúde e perda de produção devido às lesões 
ou morte, e 34,7% estavam associados aos veículos, como danos materiais 
e perda de cargas, além dos procedimentos de remoção dos veículos 
acidentados 
 
 

Até 2020 se estará na Década de Ações para a Segurança Viária, da 

Organização das Nações Unidas - ONU. Sendo o Brasil signatário do documento que 

discute e implementa políticas públicas voltadas a redução dos acidentes e das 

consequentes sequelas inerentes aos mesmo, faz-se necessário o contínuo estudo, 

acompanhamento e registro dos acidentes, bem como o desenvolvimento de ações 

resolutivas.  

Os acidentes envolvendo motocicletas devem ser melhor estudados, 

principalmente pelo crescimento da frota e a sua vulnerabilidade, pois dificilmente em 

um acidente onde envolva uma motocicleta ou ciclomotores não resultará em vítima. 

Outro motivo é que as motocicletas e similares só possui equilíbrio em movimento, 

enquanto os demais veículos possuem equilíbrio estático. 

 

2.3.1 Causas de acidentes no trânsito envolvendo motocicletas 

 

Em 2013, observando que as emergências dos hospitais estavam tendo seu 

atendimento comprometido pela infinidade de vítimas de acidentes de trânsito 

envolvendo motocicletas, sob a coordenação da professora Júlia Maria D’andréa 
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Greve, Greve e Resende (2013), a Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo – FMUSP, juntamente com o Hospital de Clinicas da Universidade de Medicina 

de São Paulo - HCFMUSP e a Associação Brasileira dos fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Simulares - ABRACICLO , elaborou um estudo 

que permitiu identificar o perfil do motociclista envolvido em acidente em uma região 

da cidade de São Paulo. A pesquisa foi bastante abrangente e traz informações 

importantes quanto as lesões provocadas por estes acidentes.  

O crescimento dos acidentes com motociclistas, segundo Greve e Resende 

(2013, p. 1), se dá pelo: 

 
 
crescimento da morbimortalidade pelos acidentes envolvendo motociclistas 
nos últimos dez anos é uma realidade, conhecida pelos dados divulgados 
pelas instituições de trânsito, transporte e saúde. O crescimento da frota de 
motocicletas associado à melhora da situação econômica do país e maior 
acesso da população aos bens de consumo é um fator estrutural, mas não 
explica, de forma isolada o número de acidentes. As dificuldades de 
mobilidade urbana das grandes cidades também são responsáveis pelo 
aumento dos acidentes. O agravamento da situação se dá com a 
vulnerabilidade da motocicleta em relação aos demais veículos participantes 
do sistema de trânsito e transporte do Brasil. 
 
 

Segundo Greve e Resende (2013, p.1): 

 
 
a rede de atendimento ao trauma do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil 
foi invadida pelas vítimas dos acidentes com motocicleta em número e 
gravidades nunca vistos anteriormente, contribuindo para piora do 
atendimento em todos os níveis de atenção. A identificação e qualificação 
dos fatores relacionados aos acidentes com motociclistas nas regiões 
urbanas que possam melhorar o entendimento do problema e contribuir, de 
fato, na definição de ações eficientes de redução de acidentes é uma das 
prioridades da área da saúde. 
 
 

Em Santa Catarina a PRF quando implantou o serviço de resgate às vítimas de 

trânsito, tentou criar e implementar um sistema de acompanhamento das vítimas, 

desde o momento do seu resgate até o pós recuperação. A ideia era identificar o tipo 

de acidente, as circunstâncias, as lesões, os tratamentos dispensados, o tempo de 

recuperação, as sequelas e outras informações que pudessem dar subsídios para 

proposição de medidas preventivas para evitar ou minimizar as lesões nos acidentes. 

Por ser um procedimento complexo e que demandaria substancial disponibilidade de 

meios para estes acompanhamentos, o projeto foi abandonado. 



45 

 

 

Segundo Greve e Resende (2013), entre 10 de fevereiro de 2013 e 12 de maio 

de 2013 foram coletados dados de 326 vítimas. Quanto ao perfil dessas vítimas 92 % 

tinha idade média de 29,7 anos, 62% recebiam entre um e três salários mínimos, 20 % 

tinham ensino superior, 58 % tinham ensino médio, 73 % usavam a motocicleta como 

meio de transporte, 23 % utilizavam a motocicleta como meio de obter renda 

(trabalho), 55% já haviam sofrido acidentes anteriores e 18 % já tinham passado por 

internações anteriores. Assim foi identificado que: “o grupo de risco consiste em 

homens, adultos jovens, classe média baixa e usavam a motocicleta como meio de 

transporte”. 

Quanto a habilitação, Greve e Resende (2013) constataram que das 326 

(trezentos e vinte e seis) (300 pilotos e 26 passageiros) vítimas, 57 (cinquenta e sete) 

não eram habilitadas, todos homens, 75% (setenta e cinco por cento) tinham menos 

de 32 anos, 67% (sessenta e sete por cento) aprenderam a pilotar sozinho e 

45%tinham motocicleta e menos de 2 (dois) anos; e 243 (duzentos e quarenta e três) 

eram habilitados, sendo que 33% (trinta e três por cento) eram habilitados a menos 

de 4 (quatro) anos e 31% (trinta e um por cento) tinham curso de direção defensiva . 

Dos 57(cinquenta e sete) não habilitados, 67% (sessenta e sete por cento) tiveram 

lesões graves e dos 243 (duzentos e quarenta e três) habilitados, 43% (quarenta e 

três por cento) tiveram lesões graves.  

Quanto ao diagnóstico e desfecho das vítimas, Greve e Resende (2013) 

observaram que 43% (quarenta e três por cento) tiveram lesões leves e 67% 

(sessenta e sete por cento) tiveram lesões graves. Das lesões graves, 17% 

(dezessete por cento) tiveram fraturas de membros inferiores, 12% (doze por cento) 

tiveram lesões de membros superiores, 9% (nove por cento) tiveram poli traumatismo 

e 5 % (cinco por cento) tiveram trauma crânio-encefálico. Dos lesionados gravemente 

56% (cinquenta e seis por cento) tiveram alta, 28% (vinte e oito por cento) tiveram 

internação prolongada e 2% (dois por cento) foram a óbito. 

Os equipamentos de proteção individual são imprescindíveis para a redução 

das lesões decorrentes de acidentes com motocicletas. Segundo Greve e Resende 

(2013, p. 4), “o baixo uso do vestuário de proteção está relacionado com a maior 

frequência das fraturas de membros inferiores e superiores e mostram a falta de 

percepção de risco”, pois 90,2% dos vitimados estudados usavam capacetes, 17,8 % 

usavam capacete, bota e jaqueta; 315 eram motofretistas e 14% motociclistas. 
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O estudo de Greve e Resende (2013, p. 3) concluiu que: “a habilitação foi um 

fator relevante na acidentalidade, pois a falta de conhecimento adequado de como 

conduzir com segurança causa acidentes”. 

O combate ao uso de álcool de drogas é vital para a redução de acidentes, pois 

Greve e Resende (2013, p. 4) constataram que: “uma em quatro vítimas usou álcool 

e/ou drogas de forma aguda ou crônica. Estes números são elevados e, pela 

importância na ocorrência de acidentes, merecem atenção especial”, no momento em 

que das 326 vítimas pesquisadas 14,2 % positivaram para drogas e 7,1% positivaram 

para álcool, totalizando 21,3%. 

Comparando o tempo de pilotagem entre motociclistas e motofretistas, Greve 

e Resende (2013) constataram que 23% dos envolvidos eram motofretistas que 

pilotavam em média 8 horas por dia e 73% eram motociclistas que pilotavam em média 

2 horas por dia e concluiu: “o tempo parece ser menos importante que a qualidade da 

direção, pois apesar dos motofretistas estarem mais expostos, possivelmente são 

condutores mais experientes”. 

Os acidentes pesquisados, de acordo com Greve e Resende (2013), ocorreram 

em 94% dos casos com pista seca, 67% durante o dia, 25% das motos estavam com 

garupa e 18 % ocorreram as sextas-feiras. Quanto ao tipo 48% foram colisões laterais, 

29% colisão traseira ou frontal e 23% colisão transversal, e concluiu que: “a colisão 

lateral foi o acidente mais comum, mostrando que o uso dos espaços por vários 

veículos de tamanho diferente é um fator importante”. 

Quanto ao tipo de motocicleta, 80 % dos acidentes foram com motocicletas de 

até 250 cilindradas e 69% tinham menos de 6 anos de uso; 8% dos acidentes foram 

causados por problemas de manutenção da motocicleta. Os itens com pior 

manutenção ou conservação foram os pneus com 11% e os freios com 7%, Greve e 

Resende (2013). 

Os dados conclusivos das perícias realizadas nos casos em que os dados 

foram coletados chegaram à seguinte conclusão, segundo Greve e Resende (2013, 

p. 6): 49% dos acidentes foram causados pelos motociclistas e em 88% desses 

acidentes foi por imprudência; 51 % dos acidentes foram causados pelos motoristas 

de outros veículos e em 84% desses casos foram por imprudência. Na culpabilidade 

agregada 37% foram atribuídas a culpabilidade aos motociclistas, em 37 % pelos 

motoristas dos demais veículos, 18 % pelas condições da via e 8% por falta de 

manutenção dos veículos.  
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Assim sendo, “o comportamento do motociclista e do motorista foi o principal 

fator dos acidentes, mostrando o despreparo dos condutores para a direção veicular 

no ambiente congestionado das grandes cidades”, Greve e Resende (2013, p. 6). 

 

2.3.2 Os indicadores de acidentes  

 

Para se ter uma visão mais ampla a respeito dos indicadores de acidentes, é 

necessário saber o tamanho da frota brasileira, sua composição e crescimento, vê-se 

no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Evolução da frota de veículos no Brasil 

Fonte: Escola Nacional de Seguros (2015, p. 1). 
 

Com as informações do gráfico 1, observa-se que houve uma variação enorme 

na frota de automóveis e de motocicletas. A variação na frota de automóveis entre 

2000 e 2014 foi na ordem de 149% e a variação da frota de motocicletas para o mesmo 

período foi na ordem de 471%.  

O gráfico 2 vê-se a taxa de envolvimento em colisões por tipo de veículos. 

 

 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Automóvel 23.098.905 26.000.147 28.853.746 32.307.348 37.297.972 43.602.291 50.616.879 57.489.234

Motocicleta 4.034.129 5.376.725 7.123.476 9.446.522 13.084.099 16.500.589 20.080.862 23.027.875

Caminhão/Ônibus 1.973.154 2.173.258 2.384.414 2.607.316 2.918.160 3.282.423 3.710.134 4.105.454

Não Motorizados 719.943 863.521 994.373 1.182.933 1.402.879 1.692.872 2.037.156

Outros 14.099 14.894 15.718 17.081 23.497 29.792 36.444 40.771
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Gráfico 2 - Taxa de envolvimento em colisões por tipo de veículos 

 

Fonte: Escola Nacional de Seguros (2015 p. 1). 

 

Vê-se no gráfico 2 que existe um crescimento no envolvimento de automóveis, 

caminhões e motocicletas nos acidentes e uma redução no número de ônibus. Porém 

o número de motocicletas é o que apresenta um crescimento mais significativo. 

O gráfico 3 apresenta, em percentual, indenização média para colisões por tipo 

de veículo. 

 

Gráfico 3 - Indenização média para colisões por tipo de veículo em % 

 

Fonte: Escola Nacional de Seguros (2015 p. 1)  

 

Vê-se no gráfico 3 que o percentual de indenizações para as motocicletas 

supera todos os demais veículos. 
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Então, comparando o gráfico 2, taxa de envolvimento em colisões por tipo de 

veículo, e o gráfico 3, Indenização média para colisões por tipo de veículo em %, pode-

se afirmar que o motociclista está muito mais suscetível a lesões em comparação aos 

ocupantes do demais veículos. 

 

2.3.3 As indenizações por acidentes de trânsito 

 

Atualmente as indenizações de acidentes de trânsito são cobertas pelo seguro 

obrigatório dos veículos, o DPVAT – Seguro de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres, gerenciado pela Seguradora Lider. Todas 

informações referentes ao DPVAT podem ser encontradas no site da seguradora. 

A publicação mais recente encontrada foi o boletim estatístico de 2015.  Neste 

boletim, foi publicada uma comparação entre os anos de 2014 e 2015, conforme a 

tabela 2 e os gráfico 4 a seguir: 

 

Tabela 2 - Indenizações pagas pela seguradora Líder - DPVAT 

Indenizações pagas pela Seguradora Líder – DPVAT 

Natureza 
da Indenização 

Jan a 
Dez 2015 

% 
Jan a 

Dez 2014 
% 

% de 
Jan a Dez 

2015 x Jan a 
Dez 2014 

Morte 42.501 7 52.226 7 -19 

Invalidez 
permanente 

515.751 79 595.693 78 -13 

Despesas 
Médicas (DAMS) 

94.097 14 115.446 15 -18 

Total 652.349 100 763.365 100 -15 

Fonte: Líder, Seguradora (2015, p. 1) 

 

Vê-se na tabela 2 que houve uma redução substancial em todas as naturezas 

de indenizações, sendo que a invalidez permanente tem a maior participação nas 

indenizações. 

Para melhor visualização, vê-se no gráfico 4 a representação dos dados da 

tabela 2.  
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Gráfico 4 -  Evolução das indenizações pagas por natureza 2014x2015 

 

Fonte: Líder, Seguradora (2015, p. 1) 

 

O maior percentual de redução encontra-se nas indenizações por morte, com 

uma redução de 19% e a menor redução nas indenizações por invalidez permanente, 

com 13 %. 

Quanto ao perfil das indenizações pagas em 2015, o boletim estatístico, página 

02 nos informa que 76% das indenizações foram referentes a homens e 26 % 

referente a mulheres. 

No gráfico 5, vê-se as indenizações por tipo de vítima paga em 2015 pela 

Seguradora Líder, responsável pelo DPVAT. 

 

Gráfico 5 - Indenizações por tipo de vítima paga em 2015 - DPVAT 

 

Obs.: dos 22.889 motoristas mortos, 14.706 eram motociclistas (64%); dos 330.962 motoristas 

inválidos, 301.544 eram motociclistas (91%); nas despesas de saúde dos 62.652 motoristas, 62.562 
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eram motociclistas. No total das indenizações aos motoristas, 416.413, 369.241 eram motociclistas 

(91%).  

Fonte: Líder, Seguradora (2015, p. 2) 

 

Observa-se que a maior quantidade das indenizações, em todas as 

modalidades foram pagas por danos causados aos motoristas. Quanto aos 

passageiros e pedestres as indenizações são muitos similares. 

No gráfico 6, vê-se as indenizações pagas por tipos de veículos. 

 

Gráfico 6 - Indenizações pagas por tipos de veículos - DPVAT 2015 

 

Fonte: Líder, Seguradora (2015, p. 3) 

 

Observa-se que o maior percentual é de motociclistas, atingindo 76% das 

indenizações, enquanto os automóveis atingem 19% e os demais veículos chegam a 

5%. 

No gráfico 7, vê-se as indenizações pagas por região, para todos os tipos de 

veículos. 
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Gráfico 7 - Indenizações pagas por tipos de veículos - DPVAT 2015 

 
Fonte: Líder, Seguradora (2015, p. 3) 

O maior percentual de indenizações ocorreu na região norte, atingindo 33% das 

indenizações que equivale a 213.726 indenizações. Seguido pela região sudeste com 

29% das indenizações, que equivale a 192.724 indenizações.  

No gráfico 8, observa-se o total da frota brasileira por região. 

 

Gráfico 8 - Frota Brasil por região - DENATRAN 12/2015 

 

Fonte: Líder, Seguradora (2015, p. 8) 

 

Observa-se que na região norte e na região nordeste a frota de motocicletas é 

superior a frota de automóvel, fato que não acontece nas demais regiões do país.  
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3 RESULTADOS DE PESQUISA 

 

A pesquisa realizada concluiu que o processo de formação e concessão da 

CNH para o motociclista consiste no cadastro, exame médico, curso técnico teórico, 

exame técnico teórico curso de prática de direção veicular, exame de prática de 

direção veicular. 

O cadastro nos sistemas BINCO e RENACH pode ser feito por órgãos públicos 

ou por entidades privadas credenciadas para tal, isso varia em cada unidade da 

federação. 

O exame médico é realizado por junta médica credenciada junto aos órgãos 

estaduais de trânsito e os exames psicológicos estão melhor regulamentados, 

gerando assim maior segurança na avaliação destes profissionais de saúde. Quanto 

ao exame médico ainda há a necessidade de melhores estudos para que se possa 

aprimorar esta avaliação. 

O curso técnico teórico e de prática de direção veicular são ministrados por 

entidade privadas e credenciadas juntos aos órgãos estaduais de trânsito. Estas 

entidades devem ser fiscalizadas pelos órgãos estaduais de trânsito, que devem zelar 

pela qualidade tanto estrutural quanto curricular das instituições formadoras. 

No curso de prática de direção veicular são utilizadas, geralmente, motocicletas 

de 125 ou 150 cilindradas. 

O curso de prática de direção veicular para motociclistas deve ser iniciado nos 

campos de treinamentos, devidamente aprovados pelos órgãos estaduais de trânsito 

e depois do aluno adquirir pleno equilíbrio e domínio da motocicleta pode ser 

ministrado nas via públicas, onde o aluno deve ser monitorado por um instrutor que 

poderá acompanha-lo em outro veículo. Porém, via de regra isso não acontece, pois 

as entidades formadoras não querem correr risco desnecessário com sinistros.  

Os campos de treinamentos quanto às dimensões e tipos de exercícios são 

definidos pelos órgãos estaduais de trânsito, porém o CONTRAN define exercícios 

mínimos e obrigatórios. 

A carga horária do curso técnico teórico é de 45 horas aulas e a do curso de 

prática veicular é de 20 horas aula, sendo que obrigatoriamente 20% devem ser no 

período noturno.  

Embora constem na matriz curricular da formação do motociclista, conforme 

item 2.2.4.2 do trabalho, nas situações de risco, tais como: ultrapassagem, 
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derrapagem, obstáculos na pista, cruzamentos e curvas, frenagem normal e de 

emergência, não é possível verificar nos exercícios obrigatórios e propostos para os 

campos de treinamentos a existência de exercícios de ultrapassagem, derrapagem, 

obstáculos na via e frenagem de emergência, isso fica claro ao se analisar os anexos 

a, b e c.   

Na formação do motociclista profissional, mototaxista e motofretista, vê-se que 

a formação é composta por três módulos. O módulo básico é teórico e tem carga 

horária vinte horas aula. O módulo específico também é teórico e tem a carga horária 

de cinco horas aula. O terceiro e último módulo é prático e denominado de prática de 

pilotagem profissional a carga horária de cinco horas aula. 

Analisando a frota brasileira (gráfico 1) e os dados dos acidentes (gráfico 2), 

vê-se que o número de motocicletas vem crescendo de maneira muito significativa, 

em comparação aos demais veículos. Na região norte e nordeste do Brasil a frota de 

motocicletas já é maior que a dos demais veículos isoladamente (gráfico 8).  

A frota de motocicletas na região norte e nordeste somadas é inferior à frota de 

motocicletas na região sudeste (gráfico 8), porém as indenizações pagas pelo DPVAT 

nas regiões norte e nordeste somadas, correspondem a 43% enquanto que na região 

centro oeste corresponde a 29% (gráfico 7).  

No Brasil, no ano de 2015, as indenizações do DPVAT pagas a usuários de 

motocicletas, corresponderam a 76% de todas as indenizações (gráfico 6), enquanto 

que a frota nacional de motocicletas corresponde a 26,56% do total (gráfico 1). 

Verificou-se também, que os acidentes com motocicletas envolve em sua 

maioria homens, jovens, de classe média baixa, que pilotam motocicletas de até 250 

cilindradas e que as utilizam como meio de transporte. Boa parte não são habilitados, 

o que comprova que a habilitação é um fator relevante em relação ao número de 

acidentes, pois estes condutores não tem o conhecimento necessário para 

conduzirem as motocicletas com a segurança necessária.  

O tipo predominante de acidente é a colisão lateral e provocado por 

imprudência dos condutores de veículos e motocicletas, o que comprova que em 

locais de congestionamento a convivência harmoniosa fica mais difícil, principalmente 

porque na formação do motociclista ele não interage com o trânsito, ficando sua 

capacitação e avaliação restrita ao campo de treinamento.  

Quanto às lesões, 67% das vítimas em acidentes com motocicletas resultou em 

vítima com lesão graves. As lesões mais comuns foram nos membros inferiores e 
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membros superiores Greve e Resende (2013). Para amenizar este tipo de lesão, 

poderia ser instalado acessórios tipo mata cachorro nas motocicletas e também pela 

obrigatoriedade da utilização de uma vestimenta adequada por parte do motociclista 

ou passageiro da motocicleta, pois desde setembro de 1997 o artigo 58 do CTB 

(BRASIL, 1997), ainda não foi regulamentado.  

Na comparação entre o tempo de condução das motocicletas, entre os 

motociclistas, em média duas horas por dia, e os motociclistas profissionais, em média 

oito horas por dia, não é fator de risco, muito pelo contrário, os motociclistas 

profissionais tem menor chance de se envolver em acidente, em virtude da sua 

experiência e de sua melhor capacitação embora fique mais tempo sobre a 

motocicleta, Greve e Resende (2013). 
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4 CONCLUSÕES 

 

Com o intuito de melhorar a segurança viária, a busca na identificação das 

causas que contribuem para os acidentes envolvendo motociclistas e de soluções 

para a redução desses acidentes nas rodovias federais, a presente monografia foi 

desenvolvida. 

Neste sentido, pretendeu-se verificar a influência da formação de condutores 

de motocicletas e ciclomotores nos acidentes em rodovias federais, que uma vez mais 

estão em evidência na mídia, e principalmente pela quantidade de vidas que estão 

sendo ceifadas, de forma trágica e inaceitável. 

Especificamente, procurou-se investigar teoricamente a existência de fontes 

que discutissem os assuntos em torno da formação dos motociclistas, dos dados 

estatísticos dos acidentes, dos perfil dos envolvidos, das causas e consequências dos 

acidentes. 

Dessa forma, houve a possibilidade de analisar o processo de habilitação dos 

motociclistas e dos motociclistas profissionais, bem como as entidades e atores 

envolvidos em todo o processo.   

Foi constatado que os motociclistas são formados com 45 horas aula de 

conteúdo teórico e 20 horas aula de prática, sendo que 20% devem ser ministradas 

em período noturno. São nas aulas práticas onde os alunos desenvolvem suas 

habilidades de equilíbrio, controle dos freios, embreagem e acelerador da motocicleta.  

Já os motofretistas e mototaxistas são formados em com 25 horas aula de 

conteúdo teórico e 5 horas aula de conteúdo prático.  

Certamente este tempo não é suficiente para capacitar uma pessoa a conduzir 

a motocicleta no trânsito brasileiro. Nesse ótica, a formação dos condutores de 

ciclomotores e motocicletas não é capaz de lhes dar plenas condições de segurança 

para trafegar nas rodovias federais, pois as habilidades desenvolvidas através das 

aulas práticas são executadas nos campos de treinamento, que não estão adequados 

e não refletem a realidade do trânsito. 

Pilotar uma motocicleta não é apenas teoria, mas sim o conhecimento teórico 

para o desenvolvimento da prática e quanto mais se pratica melhor será a pilotagem 

da motocicleta. Nem mesmo a carga horária de aulas práticas para os motociclistas 

profissionais está adequada. Existe aí uma inversão na capacitação, pois maior carga 

horária deveria ser no desenvolvimento das habilidades e controle da motocicleta. 
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O bom motociclista é formado sobre a motocicleta e não sobre uma cadeira em 

sala de aula, o que é comprovado na pesquisa, pois os motociclistas profissionais que 

passam maior tempo sobre a motocicleta se envolvem menos em acidente. Embora 

a teoria tenha papel relevante, é na parte prática que o aluno desenvolve as suas 

habilidades para conduzir a motocicletas. Se a parte prática for melhor desenvolvida, 

certamente se terá uma redução dos acidentes. 

Somente a ampliação da carga horária das aulas práticas não é suficiente para 

o pleno desenvolvimento das habilidades dos alunos, há a necessidade da 

incorporação de novos exercícios nos campos de treinamento que possam simular a  

ultrapassagem, derrapagem, obstáculos na pista, frenagem normal e de emergência, 

a mudança de marcha, a utilização do freio motor, a sinalização manual que o 

motociclista pode aplicar para que fique melhor evidenciada a sua intenção no trânsito 

e nem mesmo exercícios que possibilitem uma manobra evasiva em caso de perigo 

iminente. 

Para aprimorar a capacitação e avaliação nos atuais campos de treinamento, 

como simples sugestão, bastaria determinar um tempo mínimo para se realizar o 

percurso previsto. O tempo é fator primordial na avaliação e pode ser observado em 

todos os processos avaliativos, a exemplo do tempo para execução das provas do 

vestibular, concursos públicos e em demais avaliação acadêmicas e escolares, mas 

no processo de avaliação do motociclista isso não ocorre. 

Outra questão é ensinar aos alunos a respeito do target fixation, ou fixação do 

olhar no alvo, que é uma das principais causas de acidentes no mundo, porém pouco 

estudado ou difundido no Brasil. Isso ocorre quando piloto da motocicleta se depara 

com algum obstáculo sobre a via (outro veículo, buraco, pedra, recape de pneu ou 

outro objeto) e fixa o olhar no problema. Isso o levará a colidir contra o objeto ao qual 

está olhando fixamente. O correto é deixar de olhar para o problema e começar a olhar 

para uma solução, ou uma rota de fuga. Isso sim evitará a colisão.  

 Estas afirmações e constatações não parte de um neófito, mas do autor que é 

motociclista policial da PRF desde 1995, motociclista batedor da PRF desde 2000 e 

foi capacitado para ser instrutor do curso de formação de motociclista policial e 

batedor da PRF em 2001, com vasta experiência no assunto.   

Após a conclusão do trabalho de pesquisa e leitura do material encontrado, foi 

possível constatar que a formação de condutores de motocicletas e ciclomotores têm 

influência sim nos acidentes em rodovias federais. 
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 Este trabalho identificou que não se usa corretamente os sistemas disponíveis 

para o auditoria, gerenciamento, planejamento estratégico, ações resolutivas e 

avaliativas dos CFCs e seus instrutores, pois através do cruzamento de dados entre 

o registro de acidentes e o número do registro da CNH dos condutores envolvidos é 

possível identificar o CFC e os instrutores que promoveram a sua capacitação. 

Foi identificado que alguns dados importantes não estão disponíveis aos 

órgãos responsáveis pelos atendimentos dos acidentes, incluindo os peritos, pois no 

caso de um condutor de automóvel, categoria “B”, habilitado em 20/10/2001 e tenha 

adicionado a categoria “A”, motocicleta em 20/04/2017, terá em sua CHN que a sua 

primeira habilitação foi em 20/10/2001 o que induz a entender que o mesmo possui 

habilitação para motocicleta desde 20/10/2001. O que é um erro, pois na condução 

de motocicleta ele se trata de um novato e com pouca experiência. 

Existe a necessidade da criação ou ampliação dos sistemas existentes onde 

seja possível lançar no registro da CNH os dados de acidentes que porventura venha 

a acontecer, infrações cometidas, crimes de trânsito correspondentes e outras 

informações que possibilite o acompanhamento dos condutores. 

Embora não tenha sido possível acessar aos sistemas da PRF para a busca 

dos dados estatísticos de acidentes nas rodovias federais, por não fornecimento de 

senha de acesso, este trabalho foi desenvolvido usado dados estatísticos nacionais 

abrangentes e dados estatísticos de uma dada região da cidade de São Paulo, que 

também expressam o que acontece nas rodovias federais brasileiras. 

Devido crescimento da frota de motocicletas e a consequente vulnerabilidade 

dos motociclistas houve também o crescimento do número de vítimas em acidentes 

com este tipo de veículo. Isso contribuiu para o agravamento da crise na saúde, e 

através da análise das estatísticas de acidentes envolvendo motociclistas, do perfil do 

motociclista e das lesões mais comuns nos acidentes, é possível afirmar que através 

da instalação alguns acessórios a com a regulamentação das vestimentas dos 

motociclistas é possível se obter considerável redução no número e gravidade de 

lesões. Como exemplo cita-se o mata cachorro, que ajuda a proteger as pernas no 

motociclista. No Brasil é comum se trabalhar no atendimento ao invés de investir na 

prevenção. Há necessidade de se mudar essa cultura e implementar políticas públicas 

para conter a crescente escalada no número de acidentes. 

O termo políticas públicas no Brasil geralmente é confundindo com política de 

governo, de um partido político ou de um político.  Na Constituição Federal tem-se 
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estabelecidas as formas, diretrizes e parâmetros de se fazer políticas públicas 

valorizando a participação comunitária ativa, porém ainda não se viu isso acontecer 

em nosso país. Ainda não há o entendimento entre a sociedade civil organizada e o 

Estado quanto a cooperação mútua para a elaboração de políticas públicas 

relacionadas ao trânsito. Isso se reflete diretamente no engajamento da educação 

para o trânsito e no comprometimento de atendimento das campanhas que visam a 

redução da violência no trânsito. 

Hoje o governo traça metas, assina acordos mundiais para reduzir os acidentes 

e repassa aos seus órgãos fiscalizadores a obrigação de preveni-los. Os acidentes só 

deixarão de ocorrer quando a sociedade se dispuser a cumprir com as normas legais. 

 Atualmente dentro da estrutura de governo não há um alinhamento das 

informações que possibilitem um levantamento estatístico quantitativo e qualitativo 

para um estudo adequado quanto aos acidentes de trânsito nas rodovias federais e 

nas demais vias públicas. 

Certa vez contou-se uma estória de um inspetor de uma escola passava pelas 

salas para ver como estava a limpeza do ambiente e em uma sala, por três dias 

consecutivos, ele encontrou uma teia de aranha em um dos cantos e reclamou para 

a responsável pela limpeza, a responsável disse que a poucos instantes já havia 

removido aquela teia de aranha, mas que iria limpar novamente. O inspetor lhe disse 

que de nada adiantaria retirar teia, era necessário matar a aranha. 

Dessa mesma forma age o governo brasileiro que não investe em segurança e 

educação para o trânsito, porque tem que investir na saúde, mas é incapaz de 

perceber que o colapso pelo qual a saúde está é em virtude do volume dos gastos 

para tratar quem se acidenta no trânsito. 

Quanto as lesões, 67% dos motociclistas que se envolveram em acidentes, 

resultaram em vítimas com lesões graves, sendo as lesões mais comuns em membros 

inferiores e superiores. Como já foi dito a respeito de acessórios que podem eliminar 

ou minimizar as lesões, a regulamentação da vestimentas dos motociclistas também 

pode contribuir de maneira significativas para a redução de algumas lesões. 

Assim, como contribuição, este trabalho sugere a regulamentação das 

vestimentas do motociclista e passageiro das motocicletas, constantes nos artigos 54 

e 55 do CTB. Então, o autor sugire que se as vestimentas dos motociclistas sejam 

regulamentadas através de resolução do CONTRAN nos termos que seguem: 
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a) Luva: de couro, cordura ou material similar, anatômica, com costura 

dupla e reforço nas palmas e nas costas dos dedos, dedos integrais, 

construída em sua totalidade de material cuja gramatura não seja inferior 

a 12 onças, capaz de resistir a abrasão em caso de queda; 

b) Jaqueta: de couro, cordura, jeans ou material similar, anatómica, com 

costura dupla, com protetor de coluna, ombro e cotovelos integrada, com 

reforço nos ombros e cotovelos, construída em sua totalidade de 

material cuja gramatura não seja inferior a 12 onças, capaz de resistir a 

abrasão em caso de queda; 

c) Calça: de couro, cordura, jeans ou material similar, anatómica, com 

costura dupla, com protetor flexível de pelve e joelhos, com protetor 

frontal flexível ou rígido de tíbia e fíbula, com reforço na pelve e nos 

joelhos. Construída em sua totalidade de material cuja gramatura não 

seja inferior a 12 onças, capaz de resistir a abrasão em caso de queda; 

d) Calçado: fechado, podendo ser bota com cano ¾, bota tipo coturno ou 

bota tipo borzeguim, em couro ou outro material resistente, com 

gramatura não inferior a 12 onças, preferencialmente sem cadarço, com 

reforço na biqueira e contra forte.  

Este trabalho, ao concluir que a formação dos motociclistas influencia na 

ocorrência de acidentes nas rodovias federais, tem a esperança de contribuir para a 

adoção de medidas que possibilitem correções no processo de habilitação, bem como 

o acompanhamento e aprimoramento dos atores envolvidos, possibilitando a melhoria 

da segurança viária. Visa também contribuir sugerindo a regulamentação dos artigos 

54 e 55 do CTB, que consequentemente, irá gerar de maneira significativa, economias 

aos cofres públicos, principalmente na área da saúde e previdência. 
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ANEXO A – MODELO DE CAMPO DE TREINAMENTO DETRAN PR 

 

 No Estado do Paraná, o DETRAN definiu que os CFCs devem adotar o 

campo de treinamento para a formação dos motociclistas conforme a seguir. 
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ANEXO B – DETALHAMENTO DO MODELO DE CAMPO DE 

TREINAMENTO DETRAN PR 

 

 Neste anexo é possível identificar o dimensionamento e detalhamento 

da planta baixa do campo de treinamento adotado pelo DETRAN/PR. 
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ANEXO C – MODELO DE CAMPO DE TREINAMENTO DETRAN RJ 

 

 No Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN definiu que os CFCs devem 

adotar o campo de treinamento para a formação dos motociclistas conforme a seguir. 

 

 


