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Operação - 2019/2020

OBJETIVO

✓O Rodovida é uma das estratégias do governo brasileiro para que o país cumpra os objetivos da

Década de Ação pela Segurança no Trânsito, lançada em 2011 pela Organização das Nações Unidas

(ONU) e uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

✓O Brasil e outros 152 países se comprometeram a adotar medidas efetivas para reduzir em 50% o

número de mortes no trânsito até 2020. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

apontam que o custo social de acidentes em rodovias federais chegou a R$ 12,8 bilhões em 2014.

✓ A ação abrange campanhas educativas, aumento da fiscalização, melhoria da sinalização, parcerias

com empresas concessionárias de rodovias federais, ações específicas com caminhoneiros, etc. Além do

Ministério da Infraestrutura (DNIT e ANTT), estão envolvidos na iniciativa os Ministérios da Justiça e

Segurança Pública (PRF); Desenvolvimento Regional; e Saúde.



Operação – 2019/2020

23/10/19 30/10/1917/10/19

Rodovida

Reuniões

Ações direcionadas 
aos caminhoneiros

Agenda de trânsito 
2019/2020

MINFRA

01/10/19

Rodovida

23/10/19
21/11/19 29/11/19

MINFRA CASA CIVIL



Operação – 2019/2020

Principais Ações

Criança Segura
Segurança Pública e 

Patrimonial LegislaçãoSaúdeSegurança viária

Programa voltado 
para denúncias 

visando o combate à 
pedofilia e 

prostituição infantil 
nas margens das 

rodovias, através do 
Disque 100. 

Sinaceg / MP/ PF/ PRF 
/ ONGs (Childhood) / 

SEST-SENAT

PRF / SEST-SENAT / 
SERPRO

DNIT / ANTT / 
PRF

MS / SEST-SENAT 
/ PRF
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Mapeamento dos locais 
de maior incidência de 

furto de carga.
Definição dos pontos 

que receberam 
policiamento 

direcionado durante a 
campanha.

Realização de operações 
padrões para evitar 

roubo de carga.
Aplicativo "Proteja 

Brasil".

Realização de obras de 
recuperação de rodovias.

Realização de obras de 
sinalização viária.

Realização de tapa 
buraco.

Roçagem.
Limpeza de sinalização 

vertical.
Ações de fiscalização de 

trânsito.

Realização de ações 
integradas para 

promoção da saúde 
do caminhoneiro nos 
principais pontos de 

apoio  (rodovias e 
portos).

Publicar normativos
que promovem a 
segurança viária.
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Eixo Ação Descrição/Objetivos Responsável

Projeto Amigos da Estrada

Projeto criado pelo SINACEG - SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS. Campanha de combate a exploração sexual infantil, 

através de uma rede colaborativa de cegonheiros e transportadores autônomos de cargas para mapear, alertar e denunciar a 

exploração de menores.

Cleverson Kaimoto - CNTA

Elias Fazan - SINACEG

Projeto Proteção de Enfretentamento a 

Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

Ações socioeducativas para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da mobilização e 

conscientização dos trabalhadores do transporte e da sociedade. Jamile Antunes - SEST SENAT / CNT

Campanha educativa direcionada aos 

direitos das crianças.

Elaboração de CARDs para divulgação em redes sociais para promoção dos direitos das crianças e criação de adesivos com a 

frase: "Caminhoneiro amigo da Criança" e uma mensagem sobre direitos das crianças.
Luciana Dantas - MDH

Análise de dados sobre roubo de carga
Disponibilização de corpo técnico e ferramentas que possibilitem analisar grandes bases de dados e realizar pesquisas junto a 

seus associados para identiicar infomrações relevantes sobre roubo de cargas.
Pablo Cesário - CNI

Intregração PNCV (DNIT) - Programa 

Alerta Brasil (PRF)

Integração do programa PNCV (Controle de velocidade do DNIT) com o programa Alerta Brasil da PRF para integração e 

monitormento para controle e combate a roubos de cargas e de veículos.
Bráulio Fernando - DNIT

Integração ANTT - Ministério da Justiça e 

Segurança Pública

Acordo de Cooperação Técnica entre ANTT e Ministério da Justiça e Segurança Pública para compartilhamento de dados de 

passagens de veículos,de transporte de passageiros e de carga.
Cristiano Della Giustina - ANTT

Implantação do Programa BR-LEGAL

Implementar o 2º ciclo do programa de sinalização do DNIT Programa de Segurança e Sinalização Rodoviária desenvolvido para 

melhorar a segurança nas rodovias federais, sob jurisdição do DNIT, por meio da implantação e manutenção de sinalização 

horizontal, vertical e suspensa, além de dispositivos auxiliares de segurança viária.

Pedro Caixeta - DNIT

Manutenção Rodoviária da malha federal Concentração de esforços do DNIT na priorização de recursos na manutenção rodoviária. Alan Magalhães - DNIT

Concessões Rodoviárias
Realização de leilões/audiências públicas objetivando a concessão de trechos de rodovias federais para exploração e 

administração pela iniciativa privada (SC/MT/PA/TO/GO/MG/ES).
Marcelo Fonseca - ANTT

Concessionárias de Rodovias - Manutenção 

das campanhas de conscientização

Continuidade das campanhas de educação e conscientização sobre a segurança no trânsito para os usuários das rodovias 

concedidas.   
Flávio Freitas - ABCR

Concessionárias de Rodovias - 

continuidade do desenvolvimento de 

tecnologias de segurança viária

Continuidade do uso da tecnologia para o aumento da segurança do usuário. Alguns mecanismos já utilizados: lamelas 

antiofuscantes que diminuem o clarão provocado pelos fárois dos veículos que vêm da direção contrária, rampas de escape 

instaladas em curvas mais acentuadas, instalação de passagens específicas para os animais silvestres, entre outros. 

Flávio Freitas - ABCR

Programa Prevenção de Acidentes
Ações de caráter preventivo, socioeducativo, de saúde e qualidade de vida em todo o país de forma itinerante e com o auxílio de 

55 vans adaptadas para esta finalidade.
Jamile Antunes - SEST SENAT

Cooperação para Saúde do Trabalhador do 

TRC

Acordo de Cooperação Técnica a partir da identificação das condições e do atendimento de saúde e de segurança dos 

trabalhadores do TRC, com vistas a corrigir as atuais inconformidades, bem como subsidiar a formulação das diretrizes de uma 

“Política de Atenção à Saúde e Segurança dos Trabalhadores do TRC.

MS/MINFRA

Regulamentação do Drogômetro 
Trata-se da regulamentação de aparelho homologado pelo INMETRO, nos termos do art. 306, §4º, CTB, com o objetivo de 

identificar a presença de substâncias psicoativas no organismo de condutores.

Arnaldo Luis Theodosio Pazetti - 

DENATRAN

Critérios de gestão de velocidade
Revisão da Resolução CONTRAN nº 396/2011 que dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade 

de veículos automotores, reboques e semirreboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Arnaldo Luis Theodosio Pazetti - 

DENATRAN

Critérios para aferição de excesso de peso 

no PBT, PBTC e por eixo 

Regulamentada pela Resolução CONTRAN nº 258/2007 que fixa metodologia de aferição de peso de veículos, estabelece 

percentuais de tolerância e dá outras providências.
Daniel Mariz Tavares - DENATRAN

PLANILHA DE AÇÕES

SEGURANÇA 

PÚBLICA E 

PATRIMONIAL

SAÚDE 

LEGISLAÇÃO 

SEGURANÇA VIÁRIA

CRIANÇA SEGURA
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PRF

Eixo Ação Descrição/Objetivos Responsável

ESCOPO GERAL DO PROJETO

Através de atuação integrada, promover ações para a 

redução de acidentes de trânsito no período de 

20/12/2019 a 01/03/2020

Desenvolvimento de estratégias integradas entre os diversas órgãos  e agências governamentais e representantes da 

sociedade civil organizada para implementar ações voltadas para a redução de acidentes, principalmente nos trechos 

considerados críticos. 

Diretoria de Operações

GERENCIAMENTO Implementar o Comitê Gestor do PNATRANS

A instituição do comitê gestor do PNATRANS junto à Casa Civil da Presidência da República confere um status de 

programa governamental, com estrutura de governança e atribuição de matriz de responsabilidades aos envolvidos 

para alcance dos objetivos.

Diretoria de Operações

Mapeamento dos pontos críticos
Emprego de corpo técnico para analisar as bases de dados de acidentalidade e mortalidade em rodovias para 

identificar os pontos críticos e promover o direcionamento das ações com assertividade.
Coordenação-Geral de Segurança Viária

Indução de melhorias de infraestrutura

Nos casos em que a infraestrutura da via é fator determinante para a ocorrência dos acidentes em determinado ponto 

crítico a PRF comunica ao órgão rodoviário ou concessionária com gestão sobre a via quais os problemas identificados e 

são construídas soluções e alternativas para reduzir os impactos negativos da infraestrutura na segurança viária.

Coordenação-Geral de Segurança Viária

Uso da inteligência policial para direcionar o 

policiamento e fiscalização

A partir do mapeamento de acidentes, a PRF direciona os seus esforços de fiscalização para enfrentar as situações mais 

graves, como mau estado de conservação e funcionamento dos equipamentos obrigatórios e sistema de iluminação de 

veículos, condições de saúde e habilitação do condutor e desrespeito às Normas Gerais de Circulação e Conduta.

Coordenação de Policiamento e 

Fiscalização

Implantação da perícia em todo o país

Partindo de um modelo de perícia em duas etapas, sendo que na primeira delas um PRF atende toda e qualquer 

ocorrência de acidente e confecciona o boletim que é fornecida aos envolvidos e, nos casos de acidente com óbito, o 

perito elabora o laudo a pericial a partir da análise de vestígios, dinâmica e dados consolidados no boletim.

Coordenação de Prevenção de Acidentes

Uso de ferramentas de BI para o levantamento 

estatístico de acidentes e direcionamento das ações 

de fiscalização

Aprimoramento e utilização da ferramenta de BI com o objetivo de identificar os principais trechos críticos de 

ocorrências de acidentes, suas causas e, após análise dos dados, direcionar as ações preventivas dos policiais para 

evitar e diminuir os números de acidentalidade com lesões graves e mortes nas rodovias federais.

Coordenação-Geral de Segurança Viária

Mapeamento das dificuldades para o atendimento 

pré-hospitalar e propositura de soluções

A PRF realizou o mapeamento da cobertura de atendimento de APH nas rodovias federais a fim de verificar quais os 

trechos que não possuem atendimento ou onde este atendimento é deficitário, de forma a envidar esforços para ter 

cobertura de atendimento pré-hospitalar com melhor qualidade e em todo o trecho das rodovias federais.

Coordenação de Prevenção de Acidentes

Alterações na legislação para tornar o trânsito mais 

seguro.

Participação de PRFs nas Câmaras Temáticas do Conselho Nacional de Trânsito e nos Conselhos Estaduais de Trânsito; 

proposta com sugestões da PRF para alterações em projetos de Lei que tratam sobre o Código de Trânsito que 

tramitem nas Casas Legislativas.

Coordenação-Geral de Segurança Viária

Regulamentação de novas tecnologias, como o 

“Drogômetro” 

Participação de PRFs no Grupo de Trabalho da Senad/MJSP, para dar subsídios ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública para a regulamentação da utilização de tecnologias de screening para detecção de substâncias psicoativas em 

condutores de veículos automotores.

Coordenação de Articulação Legislativa

Coordenação de Policiamento e 

Fiscalização

INTEGRAÇÃO E 

COOPERAÇÃO

Articulação para cooperação intersetorial e 

interagências, para fomento de soluções de sucesso 

em outros órgãos

Além de participar de programas de qualificação em outros órgãos e instituições estrangeiras a PRF disponibiliza os 

seus dados estatísticos como forma de viabilizar o desenvolvimento de políticas públicas de redução de acidentes e 

segurança viária.

Diretoria de Operações

Projeto Educar

A PRF, em parceria com o Ministério da Educação, visa fortalecer a implementação de um modelo de Educação para o 

Trânsito no ensino fundamental em que a disciplina seja ministrada de forma contínua, permantente e obrigatória, 

fundamentada pela capacitação dos professores da rede pública de ensino pela PRF.

Coordenação de Prevenção de Acidentes

Cinema Rodoviário

A PRF de forma isolada ou em conjunto com outros órgãos realiza o "Cinema Rodoviário", que é uma ação de 

fiscalização aliada à Educação para o trânsito, que aproveita o período em que o condutor está sendo fiscalizado para 

disponibilizar uma pequena palestra sobre segurança viária e e fatores de risco no trânsito.

Coordenação de Prevenção de Acidentes

 Comandos de Saúde

A PRF, em conjunto com outros órgãos como SEST/SENAT, Ministério da Saúde e representantes da sociedade civil 

reaza os "Comando de Saúde", que consistem junção da oferta de serviços de saúde e/ou cidadania com a Educação 

para o Trânsito nas rodovias federais. 

Coordenação de Prevenção de Acidentes
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Planilhas de Ações Operação RODOVIDA

INFRAESTRUTURA

APRIMORAMENTO DA 

GESTÃO OPERACIONAL

APRIMORAMENTO DAS 

AÇÕES DE POLICIAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO E 

ATENDIMENTO 

DIRECIONADAS

ESFORÇO LEGAL E 

NORMATIVO




