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RESUMO 

 
Acidentes no trânsito é um problema muito freqüente na cidade de Montes Claros/MG - Brasil, 
principalmente os que envolvem motocicletas. A participação do 7º Batalhão de Bombeiro Militar de 
Montes Claros – MG, na prestação de serviços relacionados a este fato tem sido de extrema 
importância para a sociedade, uma vez que possibilita não somente o mapeamento dos territórios em 
que os índices são maiores, bem como induz à criação de programas de prevenção e educação que 
possam erradicar esta mazela social. O uso do transporte, de maneira geral, surgiu da necessidade 
dos seres humanos se adaptarem e ampliarem os meios que atendessem a suas demandas de acordo 
com as transformações advindas daquilo que o momento histórico chamava de modernidade. Sabe-se 
que hoje há inúmeros meios de transportes e que seu uso por uma diversidade de classes sociais 
possibilita uma caracterização definida de qual é o meio de condução mais viável de acordo com as 
classes sociais que mais o utilizam. O objetivo geral desse artigo é analisar os dados de 2011/2012 dos 
acidentes de trânsito causados por motocicletas no território de atendimento do 7º Batalhão de 
Bombeiros Militar de Montes Claros. E como objetivos específicos relatar sobre a educação e saúde no 
trânsito; caracterizar a Corporação de Bombeiros Militares de Montes Claros- MG bem como a sua 
área de atuação;  abordar sobre as categorias geográficas Espaço e Território; mapear os territórios de 
ocorrência de acidentes que envolvem motociclistas em  Montes Claros- MG e identificar os dados 
coletados como:  quantidade de ocorrências por regiões, principais tipos de lesões, se as causas estão 
ligadas apenas ao consumo de bebidas alcoólicas e também a faixa etária e o sexo das vítimas 
envolvidas nesses acidentes.  
 
Palavras-chave: Trânsito. Educação. Atuação dos Bombeiros Militares. Saúde. Território. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A temática trabalhada neste artigo aborda a realidade referente ao crescente número de acidentes que 

envolvem acidentes com motocicletas na cidade de Montes Claros – MG – Brasil. O município de 

Montes Claros está inserido na mesorregião do Norte de Minas Gerais, entre as coordenadas 

geográficas 16º 04’ 57’’ e 17º 08’ 41’’ de latitude sul e entre as longitudes 43º 41’ 56’’ e 44º 13’ 1” oeste 

de Greenwich (mapa 1). 
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Montes Claros – MG, possui uma população estimada em 361.915 habitantes em uma área de 

aproximadamente 3.569 km², sendo considerada uma cidade média, tanto em termos populacionais 

como funcionais, constitui-se como o mais importante pólo da região do Norte de Minas, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir de 1970, Montes Claros passou 

por um processo de industrialização através de políticas públicas desenvolvimentistas incentivadas por 

recursos fiscais e financeiros por intermédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, que resultou em mudanças socioeconômicas e estruturais no município, que vieram 

determinar os fluxos intra-regionais de pessoas, capital e transportes. 

 

Para identificar os locais de maior ocorrência dos acidentes que envolvem motocicletas e relacioná-los 

ao espaço geográfico e territórios, além de traçar o perfil das vitimas e quais os principais motivos de 

ocorrências, este artigo busca demonstrar a realidade social que vivem os montes-clarenses em 

relação à crescente ocorrência do número de acidentes que envolvem motocicletas na referida cidade, 

através dos dados apresentados entre o período de 2011/2012 pelo 7º Batalhão de Bombeiro Militar de 

Montes Claros – MG, por ser uma das alternativas mais usadas de atendimento pré – hospitalar de 

socorro às vítimas desse tipo de acidente. 

 

 
Fonte: Mapas Geopolíticos de Minas Gerais-IGA, 1994. 

Org.: ALVES, A. do C., 2013 

Mapa 1: Município de Montes Claros na Mesorregião do Norte de Minas. 
Fonte: Mapas geopolíticos de Minas Gerais - IGA, 1994. Org.: ALVES, 2013 
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O atendimento pré-hospitalar às vítimas de acidentes no trânsito pode ser prestado pelo Corpo de 

Bombeiros, conforme portaria 2048/GM de 05 de novembro de 2002 do Ministério de Estado da Saúde 

brasileiro. Segundo essa portaria, é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros orientar a 

movimentação da equipe de saúde; realizar manobras de suporte básico de vida  sob orientação do 

médico regulador; obter acesso e remover as vítimas para local seguro onde possam receber o 

atendimento adequado pela equipe de saúde e, se solicitado por ela ou designado pelo médico 

regulador, transportar as vítimas ao serviço de saúde determinado pela regulação médica. 

 

Segundo Guedes 2012, número de acidentes com vítimas fatais no trânsito  nas rodovias que cruzam o 

Norte de Minas tem crescido nos últimos tempos e entrou no radar das prioridades das autoridades de 

saúde e trânsito. De acordo com dados das polícias Militar e Rodoviária Federal, houve incremento de 

quase 20% no número de acidentes e de 70,6% no número de mortes, entre 2009 e 2011, nas rodovias 

que cortam a região, e que o número de mortes de motocicletas é três vezes maior que os acidentes 

com carros. 

Segundo o Departamento Nacional de Transito- DENATRAN os aspectos morfológicos e socioculturais 

são levados em consideração, pois permitem uma análise clara do acidente em questão. 

 
Para compreender as formas que são reveladas mediante a observação, é necessário reunir, 
comparar e decifrar os padrões espaciais, temporais e culturais constatados buscando 
analisar a condição dos elementos/componentes envolvidos, a teia de relações que os unem 
e os processos que os ensejam e alteram. Esses elementos são agrupados entre os 
“Aspectos Socioculturais” associados a cada acidente. Dessa maneira, os elementos de um 
acidente de trânsito não são vistos como formas separadas, mas em íntimo e dinâmico inter-
relacionamento. (2006, p. 25) 
 

Estudos da Organização Mundial da Saúde – OMS divulgados em março de 2010,descrevem que 

quase metade dos mortos em acidentes rodoviários no mundo são pedestres, ciclistas e motociclistas, 

pessoas entre 05 e 29 anos e por ano morrem no trânsito aproximadamente1,2 milhão de pessoas. 

 

Mediante a problemática citada, a Educação Ambiental e a busca de prevenção no trânsito para 

segurança na saúde dos transeuntes, são sem dúvida de total importância, uma vez que, a Educação é 

considerada fator determinante na construção de uma sociedade humana, crítica e democrática, devido 

ao poder social que exerce. “A ação educativa que humaniza é capaz de motivar o indivíduo para o 

exercício da ética e da cidadania, através da auto-estima que, fortalecida, torna-se capaz de mudar 

comportamentos inadequados em relação ao sistema trânsito, do qual somos participantes, desde a 

mais tenra idade”. (MACIEL, 2008 P.113) 
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A saúde no trânsito pode ser considerada também como um problema de interesse público, uma vez 

que, envolvem vários seguimentos como hospitais e os atendimentos, pois não só o Corpo de 

Bombeiros, mas também outros órgãos de segurança e prestação de serviços participam dos 

atendimentos nestas áreas. 

 

Os conceitos Espaço e Território, abordados neste artigo, partem do principal pressuposto que é o 

território em uso dos quais os geógrafos SANTOS E SILVEIRA (2001) designam ser a profunda relação 

que existe entre os artefatos e as técnicas que transformam os espaços, com a política, a economia e 

as relações que conferem direção e sentido a essas transformações.  

 

Segundo Raffestin (1993) ao se apropriar de um espaço, concreto ou abstratamente, o ator territorializa 

o espaço. O conceito citado por SANTOS1997, p.39, no qual o espaço geográfico constitui "um sistema 

de objetos e um sistema de ações" que é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como 

um quadro único na qual a história se dá, expressa que o espaço é um conjunto de fatores 

relacionados entre si ao longo do tempo. Santos (1997) ainda afirma que num mesmo espaço coabitam 

tempos diferentes, tempos tecnológicos diferentes, resultando daí inserções diferentes do lugar no 

sistema ou na rede mundial (mundo globalizado), bem como resulta em diferentes ritmos e 

coexistências nos lugares.  

 
É essencial compreender bem o que o espaço é anterior ao território. O território se forma a 
partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (autor que 
realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 
abstratamente (...) o ator “territorializa” o espaço. (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 
 

Dentro da concepção enfatizada pelo autor, o território é tratado, principalmente, com uma ênfase 

político-administrativa, isto é, o território nacional como espaço físico onde se localiza a nação; espaço 

onde se delimita uma ordem jurídica e política; espaço medido e marcado pela projeção do trabalho 

humano com suas linhas, limites e fronteiras. Segundo o mesmo autor, ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstratamente, o autor territorializa o espaço. Nesse sentido, entende-se que o território é: 

 (...) um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
conseqüência, revela relações marcadas pelo poder, (...) o território se apóia no espaço, 
mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de 
todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder (...) (RAFFESTIN, 1993, 
p. 144). 

 

Embasado nessas premissas, este artigo tem como procedimento metodológico a pesquisa 

bibliográfica, embasada em estudos feitos por órgãos governamentais importantes como Departamento 
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Nacional de Transito – DENATRAN, Organização Mundial da Saúde – OMS, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE e Relatório de Acidentes de Trânsito do Corpo de Bombeiros de Minas 

Gerais entre os anos de 2011/2012, além de ênfase especial nas obras de autores como Raffestin 

(1993) e Santos e Silveira (2001) que falam sobre espaço e território, Maciel (2012), Martins (2004) e 

Vasconcelos (1998), que discutem as possibilidades das instituições escolares trabalharem questões 

relacionadas ao trânsito. 

 

Ainda como procedimentos metodológicos incluem-se a confecção de mapas, gráficos, tabelas e fotos 

concernentes à temática. 

 

Enfim, a partir das informações e dos dados a ser expostos no decorrer desta exposição sobre os 

Acidentes de motocicletas em Montes Claros- MG possibilitar-se-á a reflexão sobre o quanto esta 

pesquisa contribuirá para o conhecimento sócio-científico do meio acadêmico e sociedade envolvidas 

no presente tema. 

 

O TRÂNSITO E O CRESCENTE USO DE MOTOCICLETA NA CIDADE DE MONTES CLAROS- MG 

 

O Código de Trânsito Brasileiro, lei 9.602, de 21 de janeiro de 1998, em suas disposições preliminares 

no capitulo I art.1º, considera Trânsito como “a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, e 

operação de carga ou descarga”. E também que os órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, por danos causados aos 

cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e 

serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. É formado por um conjunto de órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  

Em Montes Claros- MG, o órgão responsável pelo trânsito é a Empresa Municipal de Planejamento, 

Gestão e Educação em Trânsito e Transporte de Montes Claros/MG - MCTRANS. Este órgão foi criado 

no dia 17 de Março de 2009 através do Projeto Diagnóstico do Trânsito na área central de Montes 

Claros/ Lei Complementar Nº. 004/2009. 

 

O uso dos transportes surgiu da necessidade dos seres humanos de se deslocarem de um lugar para o 

outro, a fim de  efetuar a circulação de bens, de produtos de serviços e principalmente de si mesmo. 
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Para tal, adequaram os meios de transporte de acordo com as necessidades apresentadas, advindas 

do momento histórico vivido e gradativamente os evoluíram até os dias contemporâneos. 

 

Sabe-se hoje que, o sistema de transporte participa diretamente do uso do território na maior parte das 

cidades brasileiras com diversas modalidades, e busca  torná-las adequadas ao espaço utilizado, além 

da notável estratificação devido ao seu uso e preferências pelas classes sociais. 

 

Dessa forma, observa-se que o crescente índice de motorização de veículos de duas rodas, 

especificamente a motocicleta, representa uma modalidade de transporte mais econômica, tanto no 

momento da compra quanto na sua manutenção diária, além de ser mais ágil, de fácil deslocamento, 

gerador de emprego que atende o ir e vir da população de baixa renda e atende às suas necessidades 

prioritárias, uma vez que diante da ineficiência do transporte coletivo, esta parcela da população 

procurará o meio de transporte mais econômico e barato.  

 

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 

Similares – ABRACICLO contabilizou no ano de 2011 a produção de 2.136.891 unidades de 

motocicletas, e 11,2% dessa produção foram destinados para Minas, segundo essa associação, o uso 

desse meio de transporte foi feito por 2.061.798 de motociclistas no qual apenas 1.728.104são 

habilitados na categoria A.(Anuário da ABRACICLO, 2012. P.105,117 e 121). 

 

Segundo o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG são registrados 180 acidentes 

por dia que envolvem motociclistas. A imprudência e o desrespeito às leis de trânsito são apontados 

como as principais causas das ocorrências, conforme o DETRAN-MG, de janeiro a agosto, de 2012 

foram 43.977 acidentes, 2,3% maior do que o registrado no mesmo período no ano de 2011, isto é, 

42.988. O alto índice de vítimas levou o Ministério da Saúde a considerar o problema como uma 

epidemia, uma vez que, em mais de 80% dos acidentes, os condutores ficaram feridos ou morreram.  

 

Dentre os diversos acontecimentos que causam intranquilidade à sociedade, os acidentes de 
trânsito com vítimas, envolvendo não só motoristas, mas também pedestres vêm se 
destacando. Trata-se de um problema preocupante cuja solução é complicada, por envolver 
muitos fatores de ordem social e jurídica (MARTINS, 2004, p. 17). 

 

O anuário 2012 do DENATRAN - MG, Montes Claros - MG conta com uma frota de aproximadamente 

60.368 motocicletas, número bastante significativo para as vias de trânsito da cidade. Atrelado a esse 

fator conta-se ainda com a condução e a vulnerabilidade do condutor e passageiro, imprudências, 
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como abuso do limite de velocidade, ingestão de bebidas alcoólicas, pelo descumprimento da 

legislação de trânsito e a precariedade das vias de tráfego, do aglomerado urbano onde os 

motociclistas acabam expostos aos riscos, que estas atitudes e fatores oferecem e contribuem dessa 

forma para o crescente número de acidentes que envolvem motocicletas. 

 

 Durante o ano de 2010, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU de Montes Claros – MG, 

registrou 3.633 acidentes de trânsito, sendo 2.108 com envolvimento de motocicletas. 

 

Nesta reflexão, será preciso rever ações que busquem a disseminação, democratização, 

sustentabilidade e prevenção no trânsito. A educação para tais ações será com certeza uma das 

assertivas e é deste assunto que se abordará a seguir. 

 

 A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 

 

A busca pelo aperfeiçoamento da saúde no trânsito é sem dúvida de total importância, pois a Educação 

é considerada fator determinante na construção de uma sociedade crítica, humana e democrática, 

devido ao poder social que exerce.  

 

Tornar o trânsito mais humano requer motivação na perspectiva educativa que refletirá na 
motivação da escola, da família e de todo o espaço do trânsito, estendendo-a 
transversalidade a muito além da alfabetização e do Ensino Fundamental e Médio, ou seja, 
na dimensão do ser humano de forma totalitária, atingindo-o no que ele tem de mais 
importante: cidadania, ética e respeito, que são elementos organizadores de uma instituição 
social. (MARTINS, 2004, p. 106). 
 

Sabe-se que o trânsito não é constituído e nem conduzido apenas por uma parcela da população que 

faz uso dos meios de transporte. Por assim ser,  os acidentes ocorridos não se limitam somente aos 

condutores, mas também aos pedestres. Assim, a problemática de como desenvolver uma educação 

no trânsito que consiga diminuir ou mesmo erradicar os elevados índices de acidentes devem ser 

direcionada tanto a estes como àqueles. 

 

Acredita-se que, por ser uma discussão que, se posta em prática, resulta em preservação de vidas e 

melhoria da circulação de pessoas e de bens, a introdução da disciplina ou mesmo da temática acerca 

da educação no trânsito em todos os níveis escolares, desde Educação Infantil até o Ensino Superior, 

consequentemente reduziria o numero de acidentes no trânsito, daí a grande importância do 

conhecimento das normas de trânsito e dos direitos e deveres da sociedade nele envolvida. 
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No Código de Transito Brasileiro - CTB, sancionado no dia 23 de setembro de 1997, pela Presidência 

da República, explicita em seu Capítulo VI a obrigatoriedade da educação de trânsito. Entre as quais 

estão de forma resumida o artigo 74 ,75, 76, 78 e 79 deste capitulo: 

 

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade 
componente do Sistema Nacional de Trânsito.(...) 
Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das 
campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias 
escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.(...) 
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º 
graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.(...) 
Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes 
e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas 
destinados à prevenção de acidentes.(...) 
Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos 
de educação da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste 
capítulo.(CTB. P.34 E 35) 
 

O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema 

Nacional de Trânsito. Foi criado em 1997, assim como o Código Brasileiro de Trânsito, pela Lei Federal 

9.503, e estabelece normas regulamentares e diretrizes da Política Nacional de Transito. 

 

O trânsito é  parte integrante da relação entre o homem-habitante e os lugares, principalmente no que 

diz respeito ao seu deslocamento para atender às necessidades básicas do contexto de vida em que 

está inserido. Para que esta circulação aconteça de forma eficiente é preciso saber decodificar as 

situações,  administrar a logística dos transportes e da circulação, conhecer os perigos diante de 

situações vivenciadas no trânsito. Estes aspectos  constituem temas de educação relevantes  para a 

cidadania e se tais assuntos  integrarem ao projeto escolar do Ensino Fundamental e Médio, 

possibilitaria até mesmo o surgimento de  disciplinas voltadas para a segurança no trânsito e as 

cidades turbulenciadas pela mundialização da economia e da circulação de bens, de informações e de 

pessoas teriam como gerir este elemento importante e veículo da produção : o transporte. 

 

   É importante lembrar que o momento de conduzir um veículo, passear, caminhar nas vias de trânsito 

são  propícios para se aplicar e aprimorar o que foi aprendido na educação familiar, no convívio social e 

principalmente nas instituições de ensino e constitui parte importante dos primeiros passos para se 

desenvolver ações eficientes de educação para o trânsito. Ao  praticar as normas escritas no Código de 
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Trânsito Brasileiro  os cidadãos saberão quais os papéis desempenhados por eles e contribuirão e para 

evitar ocorrências de acidentes por imprudências ou falta de conhecimento. 

 

Portanto é de fundamental importância que todos  respeitem as regras de circulação e reflitam sobre o 

seu comportamento diante das leis de trânsito do espaço que ocupa. Entende-se que a preservação da 

integridade física, do ser cidadãos responsáveis pela educação no trânsito é direito de todos, e é 

possível perceber a importância do conhecimento para todos, uma realidade social tão necessária aos 

brasileiros. 

 

 O 7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE MONTES CLAROS – MG E A SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA COM A SAÚDE, PREVENÇÃO E RESGATE EM MONTES CLAROS – MG 

 

O Corpo de Bombeiros foi instituído no município de Montes Claros no ano de 1962, como resultado de 

uma parceria entre a Associação Comercial e Industrial e a Câmara Municipal da cidade. Elevado a 

Batalhão através do decreto 44.411 assinado pelo Governador do Estado de Minas Gerais Aécio Neves 

em 20 de novembro de 2006. Hoje se constitui o Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar do Estado com 

crescente receptividade e credibilidade em 79 municípios do Norte de Minas e 54 do Vale do 

Jequitinhonha, em uma área de, aproximadamente, 400 km2 de abrangência jurisdicional.( mapa 2) 

 

Com um efetivo de 600 militares e 68 viaturas, divididos em sete Pelotões destacados na cidade de 

Pirapora, Diamantina, Janaúba, Januária, Sete Lagoas, Curvelo, além de um Pelotão no Aeroporto de 

Montes Claros – MG; nos próximos anos serão criados o pelotão de Salinas-MG e o de Capelinha -MG. 

O 7º BBM atualmente é comandado pelo Tenente Coronel BM Sérgio Ricardo Santos de Oliveira que 

assumiu o seu comando em 2012. 
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Mapa 2: Localização do Batalhão e dos pelotões do Corpo de Bombeiros  Militar distribuídos  pelo Norte de Minas Gerais.  

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - 2010 

 

A cidade de Montes Claros – MG, está localizada numa área onde se encontra o 2º maior 

entroncamento rodoviário do país, segundo a Fundação Getúlio Vargas - FGV (2013), o que contribui 

para que a cidade tenha constante crescimento nos fluxos de transporte e de pessoas, o que favorece  

assim, a ampliação de sua estrutura urbana, que por conseqüência a dos serviços básicos como 

segurança e saúde. 

 

Dessa forma, o 7º BBM tem buscado atender às solicitações referentes aos pedidos de socorro 

relacionados a acidentes e eventos que possam trazer risco à população, além de executar trabalhos 

preventivos que têm minimizado consideravelmente o número de ocorrências que teriam maiores 

reflexos nos dias futuros. 

 

Atualmente, em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros configura-se como uma organização militar que 

direciona todas as suas atividades para a preservação da vida e do patrimônio das pessoas e exige de 

seus integrantes uma qualificação profissional intensa. Para Aranha (2000, p. 272) a qualificação é o 

conjunto de habilidades e conhecimentos adquiridos pelo trabalhador no exercício de atividades de 

trabalho, que o capacita para exercer determinado trabalho. Todo o treinamento acontece em espaços 

diversificados, na escola, na família, na universidade, nos sindicatos, nas organizações do trabalho e 

em outros diferentes lugares. 
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A corporação de Bombeiros Militares de Montes Claros – MG tem aplicado suas funções em inúmeros 

tipos de necessidades, principalmente nos chamados de ocorrências que envolvem casos de urgência 

e emergência. 

 

No que se refere aos chamados relacionada a saúde, principalmente em acidentes com motocicletas, o 

Corpo de Bombeiros tem agido na conscientização dos cidadão para as praticas de segurança. 

Os acidentes de transito começaram a se destacar como problema de saúde pública em nosso país a 

partir da década de 60, quando passaram a disputar com outras causas mais tradicionais, como 

doenças infecciosas e doenças crônicas não transmissíveis, um lugar de importância na estatística 

geral dos óbitos nacionais (ADORNO, 1989). 

 

O atendimento imediato da vítima é de extrema importância para evitar traumas mais intensos, uma 

vez que, qualquer forma de energia física em quantidade suficiente pode causar danos ao tecido e o 

corpo humano pode tolerar transferência de energia dentro de certos limites. Se esses limites forem 

ultrapassados, ocorre um trauma (COMITÊ DO PHTLS, 2007). 

“Estabelecer uma rotina de prioridades no atendimento de urgência á vitima de trauma é 
fundamental para garantir maiores chances de sobrevida e de diminuir seqüelas. Também 
assegura a equipe de socorro direcionar atenção às situações mais prementes, ou seja, que 
colocam a vida do paciente em risco, em vez de priorizar as situações mais evidentes, porém 
de menor gravidade”. (OLIVEIRA, B.F.M;PAROLIN,M.K.F;JUNIOR,E.V.T 2007, p.131) 
 

Os acidentes no trânsito, além de consistirem em uma das principais causas de óbito, são também 

responsáveis por importante ocorrência de morbidade, aí incluídas lesões em variados graus de 

extensão e magnitude, incapacidades permanentes e temporárias que depende diretamente da 

intervenção do poder público, principalmente no atendimento hospitalar de urgência. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES DE MOTOCICLETAS EM MONTES CLAROS – MG: DADOS 

DO CORPO DE BOMBEIROS ENTRE 2011/ 2012 

 

Para melhor caracterização dos acidentes de motocicletas em Montes Claros, os dados foram 

subdivididos em gráficos de: numero de ocorrências, sexo das vitimas, quantidade de ocorrências por 

regiões, principais tipos de lesões e a faixa etária das vítimas. 
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Gráfico 01- Total de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar Montes Claros- MG envolvendo motocicletas  
no período entre 2011/2012. Fonte: 7° Batalhão de Bombeiros Militar Montes Claros- MG . Org. ALVES, 2013. 

 
Entre o período apresentado no gráfico 01, é possível observar que houve um aumento no número de 

ocorrências que envolveram motocicletas, esse fato se deve ao seu crescente uso, por ser de custo 

reduzido se comparado aos outros meios de transportes particulares, por ser ágil, e por ser um dos 

principais meio de transportes utilizado como meio de trabalho. 

 

   
Gráficos 02 e 03- Quantidade e proporção de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Montes 
Claros- MG divididas por Sexo no período de 2011/2012. Fonte: 7° Batalhão de Bombeiros Militar Montes Claros- MG 
Org. ALVES, 2013. 
 

Observa-se nos gráficos 02 que se refere ao ano de 2011 e 03 que se refere ao ano de 2012, o 

predomínio do sexo masculino envolvido nos acidentes de motocicletas e atinge 70%, e  o feminino de 

30%. 
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Gráfico 04- Total de ocorrências por  regiões da cidade, atendidas pelo Corpo de Bombeiros Montes Claros- MG 
envolvendo motocicletas  no período entre 2011/21012. Fonte: 7° Batalhão de Bombeiros Militar Montes Claros- MG 
Org. ALVES, 2013. 

 

Devido à falta de uma política pública municipal atuante na região de Montes Claros- MG que defina 

claramente quais são as regiões leste, oeste, norte, sul e região central da cidade e os bairros que 

fazem este limite; houve então, uma distribuição destes bairros a partir  a orientação da rosa dos 

ventos como ponto de orientação(pontos cardeais) para realização desta pesquisa, além da utilização 

da similaridade dos dados estatísticos (ocorrências) dessas regiões(bairros) para se definir essa 

classificação. 

 

Verifica-se que em todas as regiões de Montes Claros – MG houve ocorrência de acidentes, a região 

oeste foi onde ocorreu o numero mais reduzido. Já na região central o numero de ocorrências foi 

bastante acentuado, devido a grande concentração de pessoas veículos a área central apresenta 

inúmeros problemas de ordem ambiental e infra-estrutural, e entre esses se destacam os problemas de 

trânsito apresentado pelo local que não oferece condições para a circulação urbana, tendo em vista o 

transito caótico em virtude da grande movimentação de pedestres e veículos associado à insuficiente e 

ou precária infra-estrutura.  



 

 

 
 

 

14 

 
Gráfico 05 - Quantidade e principais tipos de lesões das vitimas que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar 
Montes Claros- MG envolvidas em acidentes com motocicletas no período de 2011/2012 Fonte: 7° Batalhão de 
Bombeiros Militar Montes Claros- MG Org. ALVES, 2013. 

 
A vulnerabilidade do usuário da moto é evidente, o motociclista absorve parte da energia gerada no 

impacto com outro veículo, o que gera lesões graves, como aquelas localizadas na cabeça e 

extremidades o que pode ocasionar a morte da vítima. 

 

Como mostra o gráfico 05, as lesões mais acometidas foram escoriações com um numero de 2635 

ocorrências, contusões com 1080, ferimentos ou cortes contusos com 472, fraturas com 305, seguido 

pelo numero de 12 vítimas fatais que se infere ao fato do motociclista ser vulnerável as lesões 

provocadas pelo acidente, uma vez que este absorve parte da energia gerada no impacto com outro 

veículo ou com objeto fixo no corpo, o que gera lesões que ocasionam a morte da vítima . Vem 

confirmar as ponderações de Oliveira (2008) reafirma a exposição do motociclista aos acidentes, 

principalmente dos membros superiores e inferiores: 

“Quanto á área corporal lesada, estudo que caracterizou motociclistas acidentados mostrou 
que, em mais da metade das vítimas, os membros representam um dos seguimentos 
corpóreos mais atingidos, e que os membros inferiores são a região mais gravemente 
lesada, dado este corroborado em nosso meio, visto serem as regiões mais desprotegidas”. 
(OLIVEIRA, 2008 apud SANTOS et al, 2008)     
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Gráficos 06 – Classificação de vítimas de acidentes com motocicletas atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Montes Claros no 
período dos anos de 2011, de acordo com a faixa etária das vítimas. Fonte: 7° Batalhão de Bombeiros Militar Montes Claros- MG 
Org. ALVES, 2013. 

FAIXA ETÁRIA DAS VITIMAS NO PERÍODO DE 2012 

 

Gráficos 07 – Classificação de vítimas de acidentes com motocicletas atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Montes Claros no 
período dos anos de 2012, de acordo com a faixa etária das vítimas. Fonte: 7° Batalhão de Bombeiros Militar Montes Claros- MG 
Org. ALVES, 2013. 
 

Com relação à faixa etária pode-se observar um maior predomínio de pessoas com idade entre 18 a 24 

anos (mais de 200 vítimas do sexo masculino e por volta de 100 vítimas do sexo feminino) em ambos 

os anos de 2011 e 2012. Em segundo lugar estão aqueles com idade entre 35 e 64 anos (166 vítimas 

do sexo masculino e 70 vítimas do sexo feminino durante o ano de 2011 e 216 vítimas do sexo 

masculino e 70 vítimas do sexo feminino durante o ano de 2012).  
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A alta incidência de vítimas jovens, em diversas sociedades, vem sendo relacionada à falta 
de experiência na condução de veículos, além de características próprias da juventude, 
como a impulsividade e a necessidade de auto-afirmação perante ao grupo de pares. Como 
agravante, consomem mais frequentemente bebidas alcoólicas e drogas do que os adultos, 
bem como tendem a exceder mais os limites de velocidade e a desrespeitar outras normas 
de segurança no trânsito, o que, sabidamente, aumenta as chances de ocorrência de 
acidentes. ( ANDRADE et al. 2003)     
 

Dessa forma, observa-se através desses dados a caracterização das vítimas envolvidas nos acidentes 

de motocicletas, bem como as regiões de maior ocorrência durante os anos de 2011 e 2012 na cidade 

de Montes Claros – MG. 

 

Considerações Finais 

O presente estudo decorreu de uma tentativa de pôr em relevo um problema que é especificamente 

parte integrante do objeto de estudo da geografia: a estrutura, configuração e organização do espaço, 

no caso em questão aqui, o espaço urbano montesclarense e as relações entre os grupos humanos 

inseridos nele no tocante à utilização dos transportes e às infrações das leis do trânsito por parte deles, 

que ocasionam  a acentuada quantificação de acidentes com motocicletas que quase sempre levam 

infratores e vítimas a óbito.  

 

Da forma como foi aqui exposto este tema, espera-se com ele aumentar, de sobremaneira, as 

possibilidades de, a partir da sua análise e da apreciação,  despertar nas instituições do ensino básico 

e na gestão política municipal o desenvolvimento de programas sócio-educativos que possibilitem a 

aquisição do conhecimento sobre como prevenir os acidentes no trânsito, bem como a adoção de 

medidas político-administrativas que consigam gerir de forma eficiente a demanda do sistema de 

trânsito e a circulação de pessoas e transportes em Montes Claros e assim vencer os desafios que a 

pesquisa enfoca  através do mapeamento e da quantificação das áreas onde os acidentes no trânsito 

mais se intensificam. 

 
Este artigo permite observar sobre o número expressivo de acidentes os quais envolvem o uso de 

motocicletas na cidade de Montes Claros- MG,  segundo dados do 7º Batalhão de Bombeiros Militares 

de Montes Claros - MG e a ação deste  frente aos  acidentes acima citados. 

 

Evidencia-se que os acidentes com motocicletas são problemas de grande magnitude e relevância, que 

requerem atenção especial por parte das autoridades da saúde, fiscalização de trânsito e de 

instituições responsáveis pelo atendimento pré - hospitalar. 

 



 

 

 
 

 

17 

Algumas ações preventivas contra acidentes já são propostas, principalmente pela Corporação de 

Bombeiros e órgãos públicos responsáveis pelo trânsito brasileiro, propostas que têm como exemplo: a 

ampliação dos estudos acerca dos usuários da via pública, a busca da integração de empresas que 

utilizam os serviços dos motociclistas e representantes da categoria além da junção de pessoas de 

diferentes especialidades para discutir ações que visem a melhoria da segurança no tráfego e a 

redução de acidentes. 

Assim, para tornar ainda mais eficazes, essas ações poderiam ser ampliadas e divulgadas ainda mais 

em escolas e vias públicas, a fim de disseminar a discussão e definir estratégias mais específicas de 

intervenção, para que o mais precoce possível acontecer um reavivamento de uma conscientização 

ativa e crítica de um futuro condutor de veículo quanto à prevenção de acidentes no trânsito. 

 

Conclui-se que o trauma provocado pelos acidentes envolvendo motocicletas merece atenção, 

especialmente em relação ao planejamento de ações preventivas, bem como controle de sua 

ocorrência na cidade de Montes Claros- MG. 

A presente pesquisa não deve e nem pode ser considerada como algo concluído e sem perspectivas 

de estar propícia a receber nova iluminação e novas contribuições  acerca do tema aqui dissertado. Ela 

é um ponto de partida. O ponto de chegada pertence a    todos os sujeitos  que foram objetos de 

estudo direto ou indireto dela e que, se vida tiverem,  podem e devem lutar para erradicar as mazelas 

no trânsito montesclarense. 
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