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Em 2014 foi lançado no Brasil o movimento Maio Amarelo, a

fim de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de

mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é

colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a

sociedade para participar de ações de educação e

prevenção (FRAGA et al., 2015).

Foi instaurado com base em uma resolução da Assembleia

Geral das Nações Unidades que definiu o período entre 2011

e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no

Trânsito”. O mês de maio foi escolhido por ter sido o mês em

que a resolução da ONU foi publicada, em 11 de maio de

2011.



DIVERSOS FORAM OS TEMAS DAS 
CAMPANHAS...
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2014 – Atenção pela vida 

2015 – Seja você a mudança

2016 – Eu sou +1

2017 – Minha escolha faz a diferença

2018 – Nós somos o trânsito

2019 – No trânsito, o sentido é a vida

2020 – Perceba o risco. Proteja a vida



Link: maioamarelo.com - 2020
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Link: maioamarelo.com
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Perceba o risco. Proteja a vida

08



Perceba o risco. Proteja a vida
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Em síntese, o que as 
pesquisas revelam? 
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Estudos sobre o tema
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Diversos estudos revelaram como o uso do celular impacta a condução

segura de um veículo:

De modo geral, as pesquisas especializadas revelaram, inclusive a partir

de experimentos com uso de simuladores, que o uso do celular ao dirigir

causa distração do condutor através da diminuição da estabilidade do

olho e da cabeça, desvios das rotas planejadas e até perdas de eficiência

em frenagens. Além disso, pesquisas revelaram que o tempo de reação

dos motoristas é mais elevado em condição de uso do celular ao dirigir.



Estudos sobre o tema
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Uso do telefone celular ao dirigir entre universitários

... publicado na Revista da Faculdade de Ciência Médica de autoria de

Daniel Ilias e outros autores. Os autores observaram, numa pesquisa

realizada com jovens estudantes, que 69,5% utilizaram o telefone celular

durante a condução, e cerca de 30% enviavam mensagens de texto

enquanto dirigiam.
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Como podemos reduzir as mortes 
no trânsito?

Link do blog na descrição do vídeo



8 ações para reduzir as mortes no trânsito a partir da 
abordagem de sistemas seguros:
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1- Construir cidades compactas e conectadas;

2- Desenhar ruas mais inteligentes;

3- Oferecer uma variedade de opções seguras de mobilidade;

4- Manter as velocidades em níveis seguros;

5- Reforçar leis existentes e regulações;

6- Educar melhor motoristas e planejadores urbanos;

7- Exigir padrões universais de segurança para veículos;

8- Acelerar a resposta a emergências.
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1- Construir cidades compactas e conectadas

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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2- Desenhar ruas mais inteligentes

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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3- Oferecer uma variedade de opções seguras 

de mobilidade

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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4- Manter as velocidades em níveis seguros

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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5- Reforçar leis existentes e regulações

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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6- Educar melhor motoristas e planejadores 

urbanos

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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7- Exigir padrões universais de segurança 

para veículos

Imagem retirada do blog WRI Brasil



24

8- Acelerar a resposta a emergências

Imagem retirada do blog WRI Brasil
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Por fim...
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Fonte: Autores, 2020.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do estado de Goiás que revela o

Número de multas por dirigir veículos utilizando-se de telefone celular no estado

de Goiás.
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