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RESULTADO GERAL 

 

Apresentam-se os dados coletados por meio da enquete realizada no 
período de 08 a 11/11/2016, com a comunidade acadêmica da Udesc/Ibirama. 
Responderam ao formulário eletrônico 109 pessoas. 

 

1. IDADE     

Descrição Qtde % 

18 a 21 anos 49 45% 

22 a 25 anos 20 18% 

26 a 30 anos 12 11% 

31 a 40 anos 18 17% 

41 a 60 anos 10 9% 

Mais de 60 anos 0 0% 

Total 109 100% 

2. SEXO     

                                                                      Descrição Qtde % 

Masculino 64 59% 

Feminino 45 41% 

Total 109 100% 

3. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA       

Descrição Qtde % 

IBIRAMA 63 58% 

RODEIO 3 3% 

TIMBÓ 3 3% 

TROMBUDO CENTRAL 1 1% 

RIO DO SUL 11 10% 

RIO DO OESTE  1 1% 

PRESIDENTE GETULIO 12 11% 

LONTRAS 3 3% 

WITMARSUM 3 3% 

TAIÓ 1 1% 

VITOR MEIRELES 1 1% 

BLUMENAU 1 1% 

PORTO ALEGRE 1 1% 

APIÚNA 2 2% 

LAGES 1 1% 
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ASCURRA 2 2% 

Total 109 100% 

Hábitos no trânsito 
 

 4. Você possui habilitação para dirigir veículos automotores?  

Descrição Qtde % 

Sim 107 98% 

Não 2 2% 

Total 109 100% 

 4.1 Se sim, diga há quanto tempo, 
aproximadamente     

Descrição Qtde % 

Menos de um 01 ano 13 12% 

Entre 01 e 05 anos 54 50% 

Entre 06 e 10 anos 16 15% 

Há mais de 11 anos      24 22% 

Total 107 100% 

5. Com que frequência você costuma dirigir? 

Descrição Qtde % 

Todos os dias 81 74% 

Algumas vezes na semana 18 17% 

Algumas vezes no mês 7 6% 

Não dirijo 3 3% 

Total 109 100% 

6. Você respeita os limites de velocidade indicados 
pelas placas de trânsito?     

Descrição Qtde % 

Nunca 2 2% 

Raramente 3 3% 

Às vezes 40 37% 

Frequentemente 41 38% 

Sempre 23 21% 

Total 109 100% 

7. Você respeita a faixa de pedestre?     

Descrição Qtde % 

Nunca  0 0% 

Raramente 1 1% 

Às vezes 10 9% 

Frequentemente 51 47% 
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Sempre 47 43% 

TOTAL 109 100% 

8. Você dirige após ingerir alguma bebida 
alcoólica?     

Descrição Qtde % 

Nunca 56 51% 

Raramente 35 32% 

Às vezes 14 13% 

Frequentemente 4 4% 

Sempre 0 0% 

Total 109 100% 

9. Você dirige sob efeito de outras drogas 
(maconha, cocaína, tranquilizantes, etc.)?     

Descrição Qtde % 

Nunca 104 95% 

Raramente 5 5% 

Às vezes 0 0% 

Frequentemente 0 0% 

Sempre 0 0% 

Total 109 100% 

10. Você realiza ultrapassagens indevidas, ou seja, aquelas que a 
sinalização de trânsito não permite e/ou em momentos perigosos?  

Descrição Qtde % 

Nunca  60 55% 

Raramente 34 31% 

Às vezes 12 11% 

Frequentemente 2 2% 

Sempre 1 1% 

TOTAL 109 100% 

11. Você faz revisões regulares em seu veículo?     

Descrição Qtde % 

Nunca  3 3% 

Raramente 2 2% 

Às vezes 20 18% 

Frequentemente 35 32% 

Sempre 49 45% 

TOTAL 109 100% 

12. Você dirige com maior cautela em condições adversas, como: chuva, 
neblina, cerração, noite, buracos na pista, falta de iluminação, falta de 
sinalização, etc.? 

Descrição Qtde % 
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Nunca  1 1% 

Raramente 1 1% 

Às vezes 6 6% 

Frequentemente 28 26% 

Sempre 73 67% 

TOTAL 109 100% 

13. Você dirige mexendo no celular, rádio, DVD ou 
outro equipamento eletrônico?     

Descrição Qtde % 

Nunca  28 26% 

Raramente 42 39% 

Às vezes 28 26% 

Frequentemente 6 6% 

Sempre 5 5% 

TOTAL 109 100% 

14. Você dirige com sono, cansado ou estressado?     

Descrição Qtde % 

Nunca 21 19% 

Raramente 36 33% 

Às vezes 46 42% 

Frequentemente 4 4% 

Sempre 2 2% 

TOTAL 109 6% 

15. Você já contribuiu para causar algum acidente 
de trânsito?     

Descrição Qtde % 

Sim 14 13% 

Não 95 87% 

TOTAL 109 100% 

16. Você já foi vítima de algum acidente de 
trânsito?     

Descrição Qtde % 

Sim 45 41% 

Não 64 59% 

TOTAL 109 100% 
 

CONSIDERAÇÕES: 

Apresenta-se uma síntese dos principais resultados encontrados nas 
questões de 1 a 16, acima expostos. Por se tratar de um ambiente 
universitário, constata-se que a maioria dos respondentes tem idade até 25 
anos, são do sexo masculino e residem no município de Ibirama. 
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Em relação aos hábitos na direção, constata-se que quase a totalidade 
dos respondentes possui habilitação, a maioria dirige há menos de cinco anos 
e todos os dias da semana.  

Quanto ao respeito aos limites de velocidade, indicados nas rodovias, os 
dados são preocupantes, pois apenas 21% dos condutores reconhecem que 
sempre respeitam os limites. 

 Quando o assunto é faixa de pedestre, nota-se que todo cuidado é 
pouco para a segurança ao atravessar a rua. Dos condutores, 57% oferecem 
riscos aos pedestres na via, uma vez que nem sempre respeitam a faixa. Ao 
mesmo tempo, 49% dos condutores reconhecem que nem sempre estão 
isentos de ingestão de bebidas alcóolicas quando dirigem e 5% admitem que 
dirigem sob efeito de outras drogas. 

 Dos entrevistados, 45% admitem que realizam ultrapassagens 
indevidas, e apenas o mesmo percentual diz que sempre realiza manutenções 
regulares em seu veículo para fins de segurança no trânsito. 

 Questionados se exercem direção com maior cautela em condições 
adversas, como: chuva, neblina, cerração, noite, buracos na pista, falta de 
iluminação, falta de sinalização, entre outras, 67% admitem que sempre o 
fazem. Por outro lado, 74% reconhecem que mexem com celular e outras 
distrações durante a direção, e um dado mais preocupante ainda é que 81% 
reconhecem que em algum momento dirigem com sono, cansado ou 
estressado. 

 Por fim, nota-se que 13% dos entrevistados, que em sua maioria 
possuem habilitação há menos de cinco anos e são relativamente jovens, já 
contribuíram na ocorrência de um acidente de trânsito, ao mesmo tempo em 
que 41% já foram vítimas de acidentes. 

 Alguns extratos dos dados gerais, aqui apresentados, serão analisados 
separadamente na sequência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAÇÃO DA IDADE x HÁBITOS 

  

Observou-se a relação da idade dos respondentes com os hábitos na 
direção, cujos dados estão demonstrados 
uma análise das informações.

 

1. IDADE 

18 a 21 anos 

Total 

Hábitos no trânsito 

5. Com que frequência você costuma dirigir?

Todos os dias 

Algumas vezes na semana

Algumas vezes no mês 

Não dirijo 

Total 

6. Você respeita os limites de velocidade indicados pelas placas de 
trânsito? 

Nunca 

Raramente 

Às vezes 

Frequentemente 

Sempre 

Total 

8. Você dirige após ingerir alguma bebida alcoólica?

RELAÇÃO DA IDADE x HÁBITOS NA DIREÇÃO 

 

se a relação da idade dos respondentes com os hábitos na 
direção, cujos dados estão demonstrados nas tabelas a seguir. Ao final
uma análise das informações. 

  

Descrição Qtde

49

49

5. Com que frequência você costuma dirigir?   

Descrição Qtde

33

vezes na semana 9

5

2

49

6. Você respeita os limites de velocidade indicados pelas placas de 

Descrição Qtde

2

2

15

21

9

49

8. Você dirige após ingerir alguma bebida alcoólica?   

8 

 

se a relação da idade dos respondentes com os hábitos na 
o final, consta 

  

Qtde % 

49 100% 

49 100% 

  

Qtde % 

33 67% 

9 18% 

5 10% 

2 4% 

49 100% 

6. Você respeita os limites de velocidade indicados pelas placas de 
  

Qtde % 

2 4% 

2 4% 

15 31% 

21 43% 

9 18% 

49 100% 
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Descrição Qtde % 

Nunca 32 65% 

Raramente 11 22% 

Às vezes 6 12% 

Frequentemente 0 0% 

Sempre 0 0% 

Total 49 100% 

9. Você dirige sob efeito de outras drogas (maconha, cocaína, 
tranquilizantes, etc.)?   

Descrição Qtde % 

Nunca 47 96% 

Raramente 1 2% 

Às vezes 1 2% 

Frequentemente 0 0% 

Sempre 0 0% 

Total 49 100% 
 

CONSIDERAÇÕES: 

O público entre 18 e 21 anos destaca-se em relação à frequência com que 
dirige. A maioria afirma dirigir todos os dias. Isto poderia significar um maior risco 
de acidentes, pois, de um modo geral, esta faixa etária é vista como mais 
inconsequente no trânsito. Inclusive, as seguradoras elevam os preços de 
seguros de veículos dirigidos por jovens "em função de um comportamento de 
maior risco. Eles têm menos experiência como motoristas, se envolvem 
frequentemente em acidentes e adotam comportamentos que expõem muito os 
veículos a roubos e furtos, como sair ou estudar à noite e deixar o carro na rua, 
por exemplo." (WILTGEN, 2014) 

Por outro lado, as estatísticas do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT apontam um dado curioso. De acordo com a última 
estatística disponível, que refere-se ao ano de 2011, o número de acidentes 
envolvendo um veículo com condutores entre 18 e 25 anos, tanto homens quanto 
mulheres, é quase 40% menor do que aqueles que envolvem condutores com 
idade acima de 30 até 40 anos. O Censo brasileiro realizado em 2010 mostra uma 
distribuição bastante equilibrada no percentual de pessoas jovens em relação 
àqueles que possuem entre 30 e 40 anos (Brasil, 2010). Ou seja, o ordenamento 
populacional não é a justificativa para tamanha diferença no número de acidentes 
causados por condutores desta faixa etária. Este tema sugere uma investigação 
mais profunda para estudos na área. 

No resultado da pesquisa realizada com a comunidade acadêmica da 
Udesc Ibirama, observa-se que os condutores entre 18 e 21 anos estão bastante 
conscientes quanto aos riscos de associar direção com algum tipo de droga: 65% 

afirma nunca dirigir após ingerir bebida alcoólica e 96% nunca dirigir sob efeito de 
outras drogas. 



 

PARTICIPANTES QUE ADMITEM INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA

 

Observou-se a relação 
contribuição para causar algum acidente. Abaixo dos resultados, segue uma breve 
análise.  

 

Resultado dos participantes que admitem ingerir bebida alcoólica

8. Você dirige após ingerir alguma bebida 

Às vezes 

Frequentemente 

Sempre 

Total 

15. Você já contribuiu para causar algum acidente de trânsito?

Sim 

Não 

Total 

Resultados dos participantes que NÃO ingerem bebida alcoólica 

8. Você dirige após ingerir alguma bebida alcoólica?

Nunca 

Raramente 

Total 

 

 

PARTICIPANTES QUE ADMITEM INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA

 

 

se a relação entre os que admitem ingerir bebida alcoólica e a 
contribuição para causar algum acidente. Abaixo dos resultados, segue uma breve 

articipantes que admitem ingerir bebida alcoólica

8. Você dirige após ingerir alguma bebida alcoólica? 

Descrição 

15. Você já contribuiu para causar algum acidente de trânsito? 

Descrição 

articipantes que NÃO ingerem bebida alcoólica 
ou ingerem raramente: 

8. Você dirige após ingerir alguma bebida alcoólica? 

Descrição 

10 

 

PARTICIPANTES QUE ADMITEM INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA 

entre os que admitem ingerir bebida alcoólica e a 
contribuição para causar algum acidente. Abaixo dos resultados, segue uma breve 

articipantes que admitem ingerir bebida alcoólica:  

    

Qtde % 

14 78% 

4 22% 

0 0% 

18 100% 

  

    

Qtde % 

4 22% 

14 78% 

18 100% 

  
  

articipantes que NÃO ingerem bebida alcoólica  

    

Qtde % 

56 62% 

35 38% 

91 100% 
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15. Você já contribuiu para causar algum acidente de trânsito?     

Descrição Qtde % 

Sim 10 11% 

Não 81 89% 

Total 91 100% 
 

 

CONSIDERAÇÕES: 

No cruzamento de percentuais entre os que admitem beber antes de dirigir, 
mesmo que às vezes, com aqueles que raramente ou nunca bebem observa-se 
que a bebida realmente contribui para o envolvimento com acidentes. O percentual 
de acidentes causados pelos participantes que associam bebida alcóolica com 
direção é o dobro do outro grupo. 

Com o objetivo de analisar a relação entre consumo de álcool e acidentes de 
trânsito, um estudo norte-americano realizou um levantamento de todos os 
acidentes automobilísticos fatais ocorridos entre 1994 e 2008, totalizando 
1.495.667 casos.  

Segundo este estudo, "comparado aos motoristas sóbrios, aqueles que 
beberam estavam mais propensos a dirigir em alta velocidade, não usar cinto de 
segurança e conduzir o veículo causador da colisão. Além disso, quanto maior a 

concentração de álcool no sangue (CAS), maior a velocidade média e a gravidade 
dos ferimentos causados pelo acidente. Os fatos foram observados até mesmo 
quando a CAS era considerada baixa. Por exemplo, uma CAS de 0,01% esteve 
associada a um risco significativamente maior de acidentes do que a CAS de 0%." 
(CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPANTES QUE ADMITEM DIRIGIR COM SONO, CANSADO OU 

 

Observou-se a relação entre os que 
ou sempre dirigem com sono, cansado ou estressado com
causar algum acidente e o respeito aos limites de velocidade
tabelas, o que foi possível observar.

 

14. Você dirige com sono, cansado ou estressado?

Às vezes 

Frequentemente 

Sempre 

TOTAL 

15. Você já contribuiu para causar algum acidente de 
trânsito? 

Sim 

Não 

TOTAL 

6. Você respeita os limites de velocidade indicados pelas 
placas de trânsito? 

Nunca 

Raramente 

Às vezes 

 

 

PARTICIPANTES QUE ADMITEM DIRIGIR COM SONO, CANSADO OU 
ESTRESSADO 

 

se a relação entre os que afirmam que às vezes, frequentemente 
dirigem com sono, cansado ou estressado com a contribuição para 

e o respeito aos limites de velocidade. Confira, ao final das 
tabelas, o que foi possível observar. 

14. Você dirige com sono, cansado ou estressado?   

Descrição Qtde

15. Você já contribuiu para causar algum acidente de 
  

Descrição Qtde

6. Você respeita os limites de velocidade indicados pelas 
  

Descrição Qtde

12 

 

PARTICIPANTES QUE ADMITEM DIRIGIR COM SONO, CANSADO OU 

afirmam que às vezes, frequentemente 
a contribuição para 
Confira, ao final das 

  

Qtde % 

46 88% 

4 8% 

2 4% 

52 100% 

  

  

Qtde % 

9 17% 

43 83% 

52 100% 

  

Qtde % 

2 4% 

1 2% 

19 37% 
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Frequentemente 22 42% 

Sempre 8 15% 

Total 52 100% 
 

 

CONSIDERAÇÕES: 

 

Ao comparar o resultado geral da pesquisa com o de pessoas que admitem 
dirigir com sono, cansado ou estressado, percebe-se um aumento de 3% na 
contribuição para causar algum acidente de trânsito. Também é possível observar 
que pessoas que costumam dirigir sob estas condições tendem a desrespeitar mais 
os limites de velocidade. 

De acordo com os dados do Observatório Nacional de Segurança Viária - 
ONSV, dirigir com sono é tão arriscado quanto dirigir alcoolizado e a sonolência e 
cansaço são responsáveis por 50% dos acidentes em rodovias. (ONSV, 2015) 

É importante destacar que o uso da cafeína não é a solução, pois apesar de 

minimizar o sono, ela não alivia o cansaço, o qual também contribui para diminuir 
os reflexos e poder de decisão do motorista. (ONSV, 2015) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Condutores da comunidade acadêmica da Udesc de Ibirama possuem 
na maioria idade até 25 anos, são do sexo masculino, residem no município de 
Ibirama, dirigem há menos de cinco anos e ainda dirigem todos os dias. Os 
limites de velocidade, indicados nas rodovias, precisam ser mais respeitados 
pelos condutores participantes da pesquisa e o hábito de respeitar a faixa de 
pedestres deve ser adquirido pela maioria. 

Metade dos condutores da Udesc de Ibirama precisa adquirir maior 
consciência de que não se pode misturar álcool e direção e do risco das 
ultrapassagens indevidas, bem como da importância de realizar manutenções 
regulares em seus veículos. 

 Muitos condutores ainda precisam se conscientizar quanto à 
necessidade de maior cautela na direção sob condições adversas da estrada e, 
principalmente, sobre não mexer no celular e outras distrações enquanto 
dirigem.  Ressalta-se, também, a necessidade de um maior cuidado em relação 
a dirigir com sono, cansado ou estressado, fator que eleva a imprudência e, 
consequentemente, os acidentes de trânsito. 

 Trânsito seguro somos todos nós! Faça a sua parte. 
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