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Introdução 

 

 Consideramos a violência urbana como um “fenômeno social de comportamento deliberadamente transgressor 

e agressivo, apresentado pelo conjunto dos cidadãos ou por parte deles, nos limites do espaço urbano” [1].  A violência 

urbana é atualmente um dos temas de grande relevância, se tornando prioritário nos estudos das cidades, tanto dos 

grandes centros urbanos quanto das cidades médias e pequenas, por se tratar de um problema que afeta a ordem pública 

e toda a sociedade, independente de classe social, englobando diversos tipos de violência incluindo a violência no 

trânsito. A manifestação mais evidente da violência no trânsito são os acidentes de trânsito, ou seja, todo acidente com 

veículo acontecido na via pública. Neste início de século XXI os acidentes de trânsito tem se tornado um grave 

problema de saúde pública e vem se colocando, no mundo atual, como uma verdadeira endemia. As estatísticas 

mundiais apontam os acidentes de trânsito como a principal causa da mortalidade de jovens e adultos entre 15 e 44 anos 

[2]. No Brasil, o progressivo agravamento do problema dos acidentes de trânsito ocorreu, especialmente, a partir dos 

anos de 1960 e 70, com a prioridade dada ao sistema rodoviário e com ele o desenvolvimento da indústria 

automobilística, implicando no crescimento exponencial da frota de automóveis e, nas últimas décadas, das 

motocicletas e motonetas, em detrimento do transporte coletivo nas cidades e, com isto, agravando os problemas no 

trânsito [3]. Nessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo analisar os acidentes de trânsito na cidade de Montes 

Claros no período de 2009 a 2013, relacionados ao crescimento da frota de veículos motorizados e como uma das 

formas de violência urbana.  

 

Material e métodos 

Os procedimentos metodológicos adotados foram revisão e análises de um referencial bibliográfico e de artigos 

que versam sobre o tema, privilegiando um estudo de caráter analítico-sintético, além de análises de dados estatísticos 

dos acidentes de trânsito obtidos do Sistema de Regulação Médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do 

Norte de Minas – SAMU Macro Norte, SRSAMU/Sistema e-cidade, no período de 2009 a 2014 [4], e as bases de dados 

de frota veicular do Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN – 2005, obtidas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Cidades [5], referente ao crescimento da frota de veículos 

motorizados de Montes Claros no período de 2005 a 2013. A coleta dos dados, análise e tratamento das informações 

culminaram com a elaboração do gráfico e de tabelas, os quais possibilitaram uma análise reflexiva do objeto de estudo.  

 

Resultados e discussão 

De acordo com Pinheiro e Almeida [6], “a violência urbana subverte e desvirtua a função das cidades, drena 

recursos públicos já escassos, ceifa vidas - especialmente as dos jovens - dilacera famílias, modificando nossas 

existências dramaticamente para pior”. Portanto, a depreciação da qualidade de vida nas cidades tem sido 

progressivamente agravada pelo crescimento do tráfego de veículos motorizados que constitui hoje um importante fator 

de violência no trânsito, principalmente os acidentes. Atualmente, no mundo inteiro, “os congestionamentos de trânsito, 

o desperdício de tempo e dinheiro, a poluição ambiental, os acidentes por atropelamentos e colisões, encontram-se 

incorporados ao cotidiano vivido em quase todas as cidades” [3]. Neste contexto, a cidade de Montes Claros vem 

apresentando uma tendência de agravamento progressivo destes problemas, tornando-se refém do crescimento 

vertiginoso dos veículos motorizados, especialmente dos automóveis e motocicletas. As condições de segurança de 

trânsito em Montes Claros já são extremamente graves e tendem piorar, frente ao crescimento no uso de veículos 

motorizados, dentro de um ambiente de circulação que não está preparado para tal crescimento. Percebe-se que a 

infraestrutura viária do centro urbano de Montes Claros apresenta sérios problemas nas condições das vias com grande 

impacto nas condições do trânsito, tanto para os deslocamentos a pé quanto para os não motorizados e motorizados. A 

cidade de Montes Claros, apresenta, principalmente em sua área central, uma malha viária constituída por ruas estreitas, 

resistindo ao processo de especialização da circulação por falta de espaço e, com isto, passa a representar um obstáculo 

ao livre fluxo dos novos meios de circulação. Com a análise dos dados coletados pode-se constatar que houve um 

crescimento de 130,1% no total da frota de veículos motorizados em Montes Claros, no período de 2005 a 2013, ou 

seja, passou de 77.819 veículos, para 179.059. Deste total, destacam-se o grande aumento do número dos automóveis, 



 

que em 2005 era de 39.500 e em 2013 já ultrapassa os 76.005 veículos registrados, seguidos pelas caminhonetes que 

passou de 3.333 para 12.110, as motocicletas de 27.313 para 65.003, as motonetas que aumentou de 3.153 para 10.833, 

além de um substantivo aumento em todos os outros tipos de veículos registrados no mesmo período. Os acidentes de 

trânsito é um dos mais sérios problemas que acontecem cotidianamente e que precisam ser enfrentados diante do 

acelerado e progressivo crescimento da frota de veículos nas ruas dificultando as condições de circulação. De acordo 

com os dados do SAMU Macro Norte [4], somente em Montes Claros, foram registrados 3.516 chamados em 2009, 

3.633 em 2010 e 1.851 para atender a vítimas de acidente de trânsito. Montes Claros responde por 40% de todos os 

atendimentos realizados pelo SAMU na macrorregião Norte. De janeiro a fevereiro deste ano foram registrados 1.818 

atendimentos por ocorrências de acidentes de trânsito na região, sendo 780 em Montes Claros, o que representa uma 

média mensal de 408 atendimentos na cidade. Segundo o instrutor e médico do SAMU, Antônio Marinho Cedrim, o 

aumento expressivo da frota de veículos, especialmente das motocicletas, tem contribuído para que o motociclista, que 

nem sempre está preparado para o trânsito, acaba sendo a principal vítima, já que está mais exposto ao risco de lesão. 

Ele afirma que o “trauma é a principal causa de morte nas quatro primeiras décadas de vida e pode ser considerada uma 

epidemia de difícil controle”. Ainda, de acordo com o representante do SAMU [4] as causas externas respondem por 

cerca de 33% dos atendimentos do SAMU na região, sendo que quase a metade desses atendimentos é realizada em 

Montes Claros. Se comparados os dados de 2013 e 2014, houve um aumento de 63% da incidência de atendimento a 

vítimas de acidentes atendidas pelo SAMU no município. As estatísticas do SAMU mostram que o número de óbitos 

nas ocorrências que envolvem motocicleta é três vezes maior. A maioria por falta de educação no trânsito, intolerância, 

imperícia e negligência dos condutores, e pela combinação álcool e direção. 

Considerações finais 

 

Hoje, a violência urbana não é uma preocupação exclusivamente brasileira, mas sim um tema que ocupa a vida 

pública de diversas outras sociedades, tanto nos países pobres como nos desenvolvidos. Com as análises realizadas 

pode-se constatar o crescimento continuo do uso particular e individual do automóvel em detrimento do transporte 

público, além do expressivo aumento, especialmente, das motocicletas, motonetas e caminhonetas, competindo com os 

pedestres pelo espaço urbano. Neste contexto, as condições de circulação apresentam um quadro cada vez mais 

violento, tornando imperativo intensificar as ações de prevenção, fiscalização e educação para o trânsito no município. 
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Tabela 1 – Crescimento da Frota de Veículos em Montes Claros, MG – 2005-2013 
  

 Automóvel Caminhão Caminhonete Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Outros TOTAL 

2005 39.500 3.307 3.333 133 27.313 3.153 803 277 77.819 

2006 41.867 3.449 4.086 152 32.369 4.048 853 326 87.150 

2007 44.568 3.529 5.421 163 38.282 5.184 844 348 98.339 

2009 53.200 3.769 8.079 204 47.095 6.765 917 407 120.436 

2010 58.623 3.951 9.018 231 50.894 7.653 951 6.316 137.637 

2011 63.807 4.149 10.016 258 56.943 8.630 988 7.185 151.976 

2012 70.289 4.370 11.007 288 61.273 9.661 1.034 8.205  166.127 

2013 76.005 4.626 12.110 322 65.003 10.833 1.072 9.088 179.059 

                         Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN – 2014. IBGE, 2014. 

                      Org.: CARNEIRO, Marina de Fátima Brandão, 2014.  

 

  
 

                                      

                             Gráfico 1 – Crescimento da Frota de Veículos em Montes Claros, MG – 2005-2013 
                                      Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN – 2014. IBGE, 2014. 

                                      Org.: CARNEIRO, Marina de Fátima Brandão, 2014. 

 

 

 
            

 


