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A Política Nacional de Trânsito manifesta, por meio dos seus 
objetivos e diretrizes, o anseio de toda a sociedade brasileira na 
reversão de um quadro alarmante de violência no trânsito, repre-
sentado por um alto índice de acidentes e mortes, especialmente 
entre a população mais jovem.

A Organização Mundial da Saúde - OMS considera os 
acidentes de trânsito como um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo. Além das mortes, há casos de de-
ficiências permanentes, e implica em custos elevados para o 
sistema de saúde, através de assistência médico-hospitalar e 
reabilitação, dentre outros.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA em par-
ceria com a Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 
e o Departamento Nacional de Trânsito - Denatran, desenvolveu 
estudos com a finalidade de mensurar os custos sociais decorren-
tes dos acidentes de trânsito em aglomerados urbanos, apontando 
um montante anual em torno de 5,3 bilhões de reais.

Estudos do Denatran, no ano de 2006, indicam a ocor-
rência de cerca de 320 mil acidentes envolvendo vítimas, dos 
quais cerca de 20 mil fatais e 400 mil não fatais. Os fatores 
responsáveis pela ocorrência destes acidentes são variados, 
de acordo com as peculiaridades de cada região. Dentre outros 
fatores, o excesso de velocidade praticado por condutores é 
especialmente um dos mais graves.

Do ponto de vista das políticas públicas, os aspectos mais 
relevantes são as elevadíssimas perdas para a sociedade. Do 
ponto de vista estratégico, essas perdas não podem continuar 
no nível em que estão, devendo ser feito um grande esforço 
para reduzi-las em curto prazo.

O resultado de estudos e as estatísticas envolvendo a vio-
lência no trânsito estimulam a preocupação de órgãos e entidades 
públicas, pois estes dados representam apenas uma visão super-
ficial da gravidade do problema.

Com o objetivo de proporcionar segurança à circulação de 
veículos e pedestres, a CET-RIO desenvolveu um projeto para a 
contratação da prestação de serviços com  implantação de equi-

1 – INTRODUÇÃO 
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pamentos de fiscalização eletrônica, que consiste no controle de 
excesso de velocidade e prevenção de acidentes em interseções 
semaforizadas nas vias municipais.

Esta auditoria investigou os critérios e procedimentos utilizados 
na escolha dos locais para instalação dos dispositivos de fiscalização 
eletrônica, os cronogramas de implantação física, os custos e procedi-
mentos para controle e monitoramento do sistema, assim como os efei-
tos e impactos observados da ação sobre a população do município.

1.1. O que foi avaliado ?

Esta Ação, que faz parte do programa “Sinalização Rio – Mo-
bilidade e Segurança para o Trânsito”, foi escolhida como objeto da 
auditoria, levando-se em consideração a dimensão orçamentária e 
sua importância para garantir a segurança para o trânsito e para 
a população do município do Rio de Janeiro.

De acordo com o enunciado no PPA 2006/2009, o objetivo es-
pecífico da Ação é “inibir e fiscalizar as infrações ao Código de Trân-
sito Brasileiro – CTB”, mediante a implantação de equipamentos de 
fiscalização eletrônica, que permitem controlar o cumprimento das 
normas estabelecidas sobre velocidade de veículos para aplicação 
de medidas punitivas aos seus proprietários e/ou condutores.

Para fins de definição do escopo da auditoria, foram selecio-
nadas as seguintes intervenções realizadas pela CET-RIO:

• controle de excesso de velocidade através da implantação 
de equipamentos fixos, dos tipos “Lombada Eletrônica” 
e “Pardal”;

• controle de interseções semaforizadas (avanço de sinal e 
parada sobre faixa de pedestres);

• controle de excesso de velocidade e monitoramento de tráfego 
através da implantação  de  equipamentos  estáticos  e  OCR1.

A presente auditoria investigou a execução da ação desen-
volvida objetivando: assegurar a conformidade com a legislação 
vigente e as normas de trânsito; identificar os critérios empre-

1     Acrônimo para o inglês optical character recognition, uma tecnolo-
gia para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem.
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gados para determinar a localização de instalação dos equipa-
mentos de fiscalização eletrônica; observar o processo de imple-
mentação e monitoramento da ação voltada para a segurança do 
trânsito nas vias públicas; identificar procedimentos de apoio 
e monitoramento para proporcionar resultados efetivos, bem 
como oportunidades de melhorias; avaliar os resultados antes 
e depois do emprego dos dispositivos eletrônicos de controle 
para identificar as alterações na quantidade de acidentes no 
trânsito, verificando, sempre que possível, a economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade de suas operações.

1.2. Por que foi avaliado ?

Na escolha desta Ação como objeto de uma auditoria ope-
racional, foram levados em consideração os seguintes fatores:

• a materialidade orçamentária relacionada à boa aplicação 
dos recursos públicos;

• as diretrizes estratégicas e os objetivos definidos pelo Plano 
Plurianual (PPA) 2006/2009;

• a relevância e o risco da ação do governo, associado ao 
alcance dos objetivos;

• a importância dos impactos sociais e econômicos dos acidentes 
de trânsito sobre a população do Município do Rio de Janeiro.

A Organização Mundial da Saúde - OMS considera os aciden-
tes de trânsito como um dos maiores problemas de saúde pública 
no mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, conse-
qüência da acelerada urbanização e motorização, não acompanhada 
na mesma proporção de infra-estrutura adequada. Além das mortes, 
há casos de deficiências permanentes. Esse problema, que cresce 
mundialmente a cada ano, afeta todos os grupos socioeconômicos 
e implica em custos elevados para o sistema de saúde, através de 
assistência médico-hospitalar e reabilitação, dentre outros.

1.3. Metodologia empregada

Foram realizadas entrevistas junto à equipe técnica da CET-
RIO utilizando questionários formulados com base na legislação 
vigente, referente às questões do trânsito, e em material didático 
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próprio, a fim de conhecer e avaliar a infra-estrutura disponível e 
as atividades desenvolvidas nessa área.

Um exame mais aprofundado das questões de auditoria 
propostas exigiu a realização de algumas entrevistas, de forma a 
serem obtidas informações de caráter qualitativo e quantitativo, 
essenciais para contribuir para a melhoria da ação.

Os trabalhos de campo consistiram em visitas aos locais 
onde se encontram instalados os equipamentos de fiscalização, 
escolhidos aleatoriamente.

1.4. Dificuldades encontradas

A falta de uma base de dados estatísticos para consulta e a ine-
xistência de integração dos sistemas de informações sobre acidentes 
de trânsito dificultou a análise de desempenho e resultado da Ação.

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES

2.1. Segurança nas vias públicas

O Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde 1998, em 
seu artigo 1º, parágrafo 2º, estabelece que:

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos 
e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destina-
das a assegurar esse direito.

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, o 
acidente de trânsito é um evento não intencional que ocorre em uma 
via pública, envolvendo pelo menos um veículo, motorizado ou não.

A ocorrência de acidentes nas vias públicas é função da 
magnitude e composição do fluxo de passagem assim como do 
tráfego local, o qual sofre grande influência das atividades socio-
econômicas existentes no núcleo urbano. 

Aliadas ao crescimento rápido da frota de veículos e ao pés-
simo estado de manutenção das vias, as altas taxas de acidentes 
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em todo território nacional demonstram deficiências na política 
de segurança dos transportes e trânsito.

No município do Rio de Janeiro, as estatísticas oficiais mos-
tram um expressivo número de mortes decorrentes de acidentes 
de trânsito, ainda que se considere a precariedade do processo de 
registro, coleta e tratamento destes dados.

O 0 apresenta a distribuição do número de vitimas fatais 
em acidentes de trânsito ocorridos no período de 2001 a 2006. 
Os dados, fornecidos pela PMERJ2  e CBMERJ3, constituem uma 
amostra significativa da gravidade do problema e fornecem indi-
cações extremamente alarmantes e importantes.

Gráfico 1 : Estatística municipal de vítimas fatais em acidentes  
      de trânsito

Fonte: Dados fornecidos pela CET-RIO.

2     Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (2001).

3     Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (2001/2006).
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2.2. Controle de velocidade

A velocidade é definida como a relação entre a distância per-
corrida durante um determinado período de tempo. Sua contribuição 
nos acidentes de trânsito pode ser constatada, quando se observa que 
a dificuldade para manobrar ou frear o veículo cresce à medida que 
a velocidade aumenta. Por outro lado, quanto mais rápido se dirige 
menor o campo de visão, o que diminui a percepção espacial, dificul-
tando ainda mais a manobra para evitar o acidente. Na ocorrência de 
acidente, seu impacto é maior, agravando as suas consequências.

Normas estabelecidas para controle das velocidades no 
CTB, através dos art. 604 e 615, definem o tipo e a classificação das 
vias de circulação de acordo com sua utilização e os respectivos 
limites de velocidade, descritos no Quadro 1.

4    As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classifi-
cam-se em:

 I - vias urbanas: a) via de trânsito rápido; b) via arterial; c) via cole-
tora; d) via local.

 II - vias rurais: a) rodovias; b) estradas.

5     A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio 
de sinalização, obedecidas às suas características técnicas e as con-
dições de trânsito.
 § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima será de:
 I - nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido;
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais.

II - nas vias rurais:
a) nas rodovias:

1) cento e dez quilômetros por hora para automóveis, camione-
tas e motocicletas;

2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus;
3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos.

b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.
 § 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição 

sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades 
superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.
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Usualmente, as vias urbanas são classificadas conforme 
quatro hierarquias básicas: expressa, arterial, coletora e local. O 
enquadramento das vias é feito em função de suas caracterís-
ticas geométricas, condições operacionais do trânsito e o uso e 
a ocupação do solo em sua área de influência, visando atender 
suas funções básicas sem prejudicar o bom desempenho e a 
segurança do trânsito. 

Quadro 1 : Tipo de via x velocidade máxima permitida

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997.

Para inibir o trânsito de veículos em velocidades incom-
patíveis com a segurança da população, os órgãos executivos 
de trânsito apresentam formas de gerenciamento da velocida-
de, com ênfase na fiscalização eletrônica, regulamentada pela 
Resolução Contran n° 146/20036  e Resolução n° 165/20047  e 
alterações, implantando os equipamentos em locais de severi-
dade e riscos de acidentes.

6    Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da ve-
locidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, confor-
me o Código de Trânsito Brasileiro.

7    Regulamenta a utilização de sistemas automáticos não metrológi-
cos de fiscalização, nos termos do § 2º do artigo 280 do Código de 
Trânsito Brasileiro.
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2.3. Dispositivos de fiscalização eletrônica

A fiscalização eletrônica é um meio de controlar o cumpri-
mento de normas de trânsito estabelecidas pelo CTB. Além disto, 
estes equipamentos auxiliam a gestão do tráfego na medida que 
permitem uma permanente coleta de dados estatísticos de fluxo 
e de infrações. São, portanto, importantes instrumentos para a 
segurança e fluidez do tráfego.

Quanto à sua aplicação, se divide em: metrológicas e 
não metrológicas.

• as aplicações metrológicas envolvem a medição do valor de 
uma grandeza física.

• as aplicações não metrológicas não envolvem medições. 
Simplesmente constatam ou identificam a ocorrência ou 
não de algum evento.

O Contran8 regulamenta a utilização de equipamentos au-
tomáticos metrológicos e não metrológicos de fiscalização. 

Dentre os equipamentos de fiscalização eletrônica utiliza-
dos pela CET-RIO, estão: a lombada eletrônica, o radar fixo - pardal9  
e o radar estático.

3. ASPECTOS GERAIS DA FUNÇÃO 
TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DO RJ

A seguir são apresentados alguns dados referentes aos 
gastos em transportes no município do Rio nos últimos anos, che-
gando ao nível da ação de fiscalização eletrônica em vias públicas, 
que é o foco deste trabalho.

8 Órgão normativo e consultivo responsável pela regulamentação do 
CTB e pela atualização permanente das leis de trânsito.

9 No Brasil, os radares ficaram conhecidos pelo nome de pardais, 
já que os primeiros equipamentos instalados eram colocados em 
nichos dentro da vegetação.
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3.1. Análise orçamentária – financiamento e perfil do gasto

Considerando-se o ano de 2008 e os últimos quatro anos, 
a representatividade da função transportes, dentro do orçamento 
total do Município, foi a seguinte:

Gráfico 2 : Participação da função transportes nos gastos totais –  
       2004 a 2008

Nota: 

(a) os dados orçamentários relativos ao período de 2004 a 2007 foram ex-
traídos das respectivas Prestações de Contas e representam os valores 
realizados (empenhados).

(b) os dados relativos a 2008 foram extraídos da Lei nº 4.751, de 22/01/2008 
que estimou a receita e fixou a despesa para o exercício financeiro de 
2008 – D.O.Rio de 29/01/2008/Suplemento.

Nos anos de 2007 e 2008, a função Transportes, represen-
tada no Gráfico 3, foi financiada da seguinte forma:
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Gráfico 3 : Financiamento da Função Transportes em 2007/2008

 

Fonte: Orçamentos de 2007/2008, considerando-se a despesa realizada

Observa-se que houve uma diminuição no financiamento de re-
cursos ordinários não vinculados (13,68 pontos percentuais) em função 
do acréscimo de recursos oriundos de multas por infração à legislação 
do trânsito (11,69 pontos percentuais) e outras fontes (1,99).

3.2. Ação de fiscalização eletrônica em vias públicas

A Ação 4077 encontra-se inserida no Programa 077 – Sina-
lização Rio – Mobilidade e segurança para o Trânsito, cujo objetivo 
geral é ordenar, controlar, fiscalizar, monitorar, coordenar, raciona-
lizar e proporcionar fluidez ao trânsito na cidade do Rio de Janeiro, 
através de sinalização nas vias e formulação e implementação de 
políticas públicas de educação e segurança para o trânsito.

4. VISÃO GERAL DO SISTEMA DE 
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

O Sistema de fiscalização eletrônica pode ser representado 
a partir de 4 funções básicas, conforme ilustrado na Figura 1:

Figura 1 : Diagrama do sistema de fiscalização eletrônica

Fonte: Equipe de auditoria
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A representação mais detalhada da operacionalização 
do sistema está apresentada a seguir na Figura 2, contendo a 
sequência dos passos, tarefas e ações, referentes às atividades 
da fiscalização eletrônica em vias públicas: do registro da 
infração pelo equipamento ao recebimento da notificação de 
penalidade (multa) pelo usuário. Nesta representação gráfica 
são evidenciados: a seqüência de atividades, alguns atores 
envolvidos e o fluxo de documentos numa determinada or-
ganização ou área.

Figura 2 : Diagrama do processo de operacionalização do sistema   
   de fiscalização eletrônica

Fonte: Equipe de auditoria 

Cabe ressaltar ainda, com relação ao processo descrito, que:

a. a análise das imagens registradas pelos equipamentos é 
realizada diariamente pela contratada, sob a supervisão de 
agentes de trânsito designados pela CET-RIO;
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b. a contratada deverá enviar para a CET-RIO todas as imagens 
válidas registradas por cada um dos equipamentos em ope-
ração, em prazo não superior a 7 (sete) dias corridos após o 
primeiro evento registrado;

c. os arquivos de imagens processadas dos infratores autua-
dos, deverão ser enviados à IPLANRIO em até 7 (sete) dias 
corridos após o primeiro evento registrado;

d. o usuário, após receber a Notificação de Penalidade – NP 
(multa), poderá entrar com recurso;

e. o pagamento da NP deverá ser efetuado nas agências do Banco 
Itaú S/A, com os devidos descontos, se houver, sendo recolhido 
o valor líquido aos cofres do Tesouro Municipal; 

Stakeholders

Destaca-se a participação da CET-RIO na coordenação das 
várias atividades relacionadas à ação, junto aos demais órgãos e 
empresas contratadas que operacionalizam os serviços. 

Ao DETRAN-RJ cabe a confirmação dos dados do Cadastro 
Nacional de Veículos para realização do processamento das infra-
ções captadas nos equipamentos de fiscalização eletrônica.

A partir do segundo semestre de 2007, os dados e estatís-
ticas sobre acidentes de trânsito, que subsidiam o planejamento 
dos locais de instalação dos equipamentos, têm sido fornecidos 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
através de seu Instituto de Segurança Pública.

Por fim, é importante mencionar a questão da regulamen-
tação. As normas de trânsito e especificações técnicas a serem 
consideradas pela ação são emitidas principalmente pelo Contran, 
Denatran e INMETRO.

5. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Existem, atualmente em vigor, sete contratos de prestação 
de serviços relacionados com o controle de velocidade e avanço 
de sinal, que perfazem um total de 207 equipamentos instalados 
em 197 pontos fixos e 10 pontos móveis com equipamentos de 
fiscalização (atualizado até 15/05/2008).
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Esses contratos são originados de licitação na modalida-
de de concorrência pública, do tipo técnica e preço, onde são 
pontuados, entre outros, critérios relativos a quantidade de 
imagens válidas processadas e índice de registros considerados 
válidos, além de instalação de equipamentos para a execução 
de testes de campo.

6. CUSTO DO SISTEMA DE 
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

A equipe de auditoria coletou dados com o objetivo de 
demonstrar o custo que o sistema de fiscalização eletrônica 
representa para o Município do Rio, levando em consideração 
os contratos atualmente em vigor. Para isso, foi utilizado como 
referência o ano de 2007. Neste período, apesar do início da 
vigência dos contratos relativos aos equipamentos estáticos de 
controle de velocidade, estes não foram incluídos no cálculo 
efetuado porque, segundo informado pela Gerência de Informa-
ções Técnicas, não havia faturamento relativo ao ano de 2007 
para os citados contratos.

O Quadro 2 apresenta o número de multas registradas 
por contrato (efetivamente recebidas pelo tesouro municipal), 
e o valor devido às contratadas em decorrência da emissão 
destas multas. Não foi considerado o valor efetivamente pago 
às contratadas, e sim o valor devido, porque o total pago não 
representa o valor correspondente ao ano de 2007, uma vez 
que podem estar incluídos valores de antecipações, a título de 
remuneração mínima, e que, futuramente, serão descontados 
dos pagamentos.

Ainda foram incluídos, no mesmo quadro, os valores totais 
pagos no ano de 2007, calculados pela equipe de auditoria:

1. por consultas realizadas ao sistema do Departamento de 
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran / RJ – cujo 
valor unitário é de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) por multa 
paga, correspondente à remuneração dos serviços de admi-
nistração do trânsito no território do município, conforme 
Convênio de Cooperação celebrado em 18/12/2005, entre 
o Estado e o Município;
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2. ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trân-
sito – Funset, o correspondente ao percentual de cinco 
por cento, conforme disposto no parágrafo único10 do 
art. 320 do CTB;

3. por postagem de Notificações de Auto de Infração e 
Notificações de Penalidade, nos contratos nºs 046/2003, 
017/2004 e 021/2004, que não prevêem o envio de in-
frações por parte da contratada, foi considerado, para 
efeito de cálculo, o preço unitário de R$ 3,37 (o contrato 
firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos – ECT, prevê este valor unitário para a faixa de envio 
de correspondências com volume acima de quinhentas 
mil postagens e, segundo informação da Administração 
Setorial da SMTR, o volume total de multas enviadas por 
mês gira em torno de oitocentas mil).

Quadro 2 : Gastos com os contratos de  fiscalização eletrônica –  
      ano 2007

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria (vide observações a seguir).

Observação: os pagamentos efetuados ao Funset são calcu-
lados sobre a receita arrecadada com a cobrança das multas. Para 
efeito de cálculo da receita arrecadada, foi utilizada a média de 
arrecadação por multa, explicitada na Tabela 1, multiplicada pelo 
número de multas registradas por cada contrato;

10  Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de 
trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo 
de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
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A Tabela 1 apresenta a comparação entre o valor gasto com 
a fiscalização eletrônica (conforme discriminado no Quadro 2) e o 
valor arrecadado pelo Município do Rio de Janeiro com a receita 
das multas, no ano de 2007, referentes aos 5 (cinco) contratos 
considerados. O valor arrecadado foi obtido junto à Gerência de 
Controle de Arrecadação da Secretaria Municipal de Transportes 
e pode incluir parte do mês de dezembro de 2006, e deixar de 
incluir parte do mês de dezembro de 2007, esta última podendo 
estar incluída no relatório relativo ao ano de 2008. Por este motivo, 
para efetuar a comparação, utilizou-se a média de arrecadação e 
a média de pagamentos realizados por multa, encontrando-se, 
como resultado, a diferença entre essas médias. Ressalta-se que 
as multas de trânsito não possuem o mesmo valor, uma vez que 
este pode variar de acordo com os diversos níveis de gravidade e 
se a mesma foi paga com ou sem desconto.

Tabela 1 : Arrecadação X Custo do sistema de fiscalização – ano 2007

Fonte: Equipe de auditoria.

Da análise dos dados apresentados, foi constatado o seguinte:

1. utilizando-se a diferença entre a média de arrecadação e 
a média de pagamentos efetuados por multa, de R$ 20,44, 
pode-se estimar que o sistema de fiscalização eletrônica 
obteve uma arrecadação superior aos pagamentos, levando-
se em consideração as 388.713 multas emitidas em 2007 
através dos 5 (cinco) contratos atualmente em vigor;

2. os contratos de implantação e monitoramento através de 
equipamentos fixos, do tipo “lombadas eletrônicas”, são 
os que apresentam os maiores custos em comparação com 
os demais tipos de equipamentos, sendo que no contrato 
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nº 010/2006 estima-se que os pagamentos podem superar 
o valor arrecadado com as multas.

O Gráfico 4 representa o valor médio arrecadado por multa 
(R$ 99,06), com representação das parcelas destinadas às despe-
sas e o valor médio da parcela correspondente ao superávit nas 
operações de controle e fiscalização eletrônica, denominada no 
gráfico como “Tesouro Municipal”.

Gráfico 4 : Demonstrativo do valor médio p/ multa – arrecadação  
     x despesa

Fonte: Equipe de auditoria.

Pela análise do gráfico, pode-se observar que o valor desti-
nado ao Detran-RJ para processamento das informações cadastrais 
dos veículos, decorrente do Convênio de Cooperação entre o Estado 
e o Município do Rio de Janeiro, anteriormente citado, correspon-
de a 86% do valor médio destinado às empresas contratadas que 
operacionalizam todo o sistema de fiscalização eletrônica.

7. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 
DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

7.1. Critérios de escolha dos locais de instalação

A literatura sobre o assunto indica que há eficiência no 
uso de Dispositivos de Fiscalização Eletrônica de Veículos (DFEV) 
para evitar a invasão de faixa de pedestre e o avanço de sinais, 
além de reduzir velocidades praticadas, o número de acidentes e 
a gravidade dos mesmos. 
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O Quadro 3 apresenta os principais critérios adotados 
para instalação dos DFEVs em alguns países que utilizam este 
tipo equipamento:

Quadro 3 : Critérios de implantação dos DFEVs em diversos países

Fonte: Lopes, 2006:67.

São importantes, além dos critérios técnicos para instalação 
dos DFEVs, os procedimentos de apoio, monitoramento e divulga-
ção dos resultados. A Portaria nº 28/2002 do Contran estabelece 
a necessidade de um estudo técnico para implantação dos DFEVs 
que contemple os critérios de instalação e procedimentos de apoio 
e monitoramento.

No sentido de se avaliar a adoção de critérios de insta-
lação compatíveis com a literatura técnica e legislação sobre 
o assunto, foi selecionada uma amostra aleatória dos pontos 
existentes para se verificar a justificativa da implantação 
de cada um. A amostra contempla 30 pontos de fiscalização, 
representando aproximadamente 15% do total de 197 pontos 
distribuídos em 5 contratos. No Quadro 4 são apresentados os 
critérios utilizados para implantação dos respectivos pontos 
de fiscalização. Apenas em dois pontos houve mais de um 
critério utilizado, nos quais foram conjugados a análise de 
velocidade e o índice de acidentes na escolha dos locais de 
implantação. Para outros dois pontos não havia informação 
quanto aos critérios utilizados. Cabe destacar ainda que o 
critério de estudo de engenharia não foi utilizado em nenhum 
dos pontos da amostra.
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Quadro 4 : Critérios de implantação identificados para os  
      pontos da amostra

Fonte: Equipe de auditoria.

O Gráfico 5 demonstra a preponderância da utilização dos 
índices de acidente e da experiência dos técnicos como principais 
critérios de escolha dos locais de instalação dos DFEVs. Ressalta-se 
ainda a participação da comunidade que representa 9% dos crité-
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rios de escolha dos locais analisados na amostra. Em 6% dos casos 
não foi possível identificar o critério utilizado pela CET-RIO em 
função da falta de registro e/ou documentação que comprovasse 
a utilização do mesmo.

Gráfico 5 : Distribuição dos critérios de implantação dos pontos  
     da amostra

 

Fonte: Equipe de auditoria.

7.2. Implantação física

A  Tabela 2 apresenta a quantidade de pontos implan-
tados anualmente em cada contrato desde o seu respectivo 
início de vigência.

Tabela 2 : Quantidade de pontos implantados

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nos dados disponíveis em  

<http://www.rio.rj.gov.br/smtr/ >. Acesso em 09/06/2008.
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Ao se confrontar estes dados com o cronograma de im-
plantação11, inicialmente previsto nos projetos básicos de cada 
contrato, constatou-se que os prazos foram respeitados em apenas 
22 pontos (10% do total). 

A Tabela 3 apresenta estes dados para cada um dos contra-
tos analisados.

Tabela 3 : Grau de cumprimento dos prazos de implantação

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

A realidade demonstra que o prazo de instalação, na prática, 
fica muito acima daquele que foi previsto nos editais de licitação 
dos contratos (entre 60 e 180 dias). Em média, o prazo foi de 
aproximadamente 361 dias12.

As dificuldades para o cumprimento dos prazos de ins-
talação previstos e suas causas foram levantadas em inspeção 
realizada em setembro de 2007.

O Gráfico 6 apresenta a distribuição das frequências dos 
prazos de implantação de todos os contratos analisados.

11 Os prazos são estabelecidos em nº de dias após a assinatura do con-
trato. Estes mesmos prazos foram considerados em relação às datas 
de assinatura dos termos aditivos nos casos aplicáveis.

12   Média = 360,63 dias; N=206; Desvio Padrão=213,40 dias;  Nível de 
confiança (95%)=29,31 dias.
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Gráfico 6 : Distribuição das frequências dos prazos de instalação  
     dos pontos

   Fonte: Elaborado pela Equipe de auditoria.

O estabelecimento de prazos de implantação extremamente 
curtos nos editais de licitação pode acarretar aumento dos preços 
de contratação, visto que as licitantes tenderão a incluir custos e 
riscos inerentes à execução dos serviços dentro do prazo estabe-
lecido. Por outro lado, as concorrentes que apostam no adiamento 
do cronograma, sem qualquer tipo de sanção ou ônus, tenderão a 
ofertar preços menores e assim obterão mais chances de ganhar 
o processo licitatório em relação àquelas que apostarem no cum-
primento do cronograma.

Neste sentido, é de extrema importância a utilização de 
prazos mais realistas para que todos os concorrentes tenham 
como estimar adequadamente seus custos e riscos, competindo 
em condições de igualdade.

7.3. Monitoramento

7.3.1. Controle do prazo de transmissão das imagens 
captadas

Segundo informações da CET-RIO, dentre os contratos vin-
culados à fiscalização eletrônica de velocidade, os únicos que não 
efetuam a transmissão, pelo sistema on-line, dos arquivos contendo 
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as imagens captadas, são os contratos de nºs 017/2004 e 010/2006. 
Nestes, as imagens são encaminhadas em lote através de CD.

Os dados na Tabela 4 representam o intervalo médio do núme-
ro de dias, desde o registro das imagens captadas pelos equipamentos 
até o início do processamento no Núcleo de Fiscalização Eletrônica – 
NFE/CET-RIO. Para esta análise foi tomado aleatoriamente o período 
de julho a dezembro/2007, referente aos citados contratos.

Tabela 4 : Intervalo médio de dias – captação x processamento  
    das imagens

Fonte: Elaborado pela Equipe de auditoria.

Observa-se que o intervalo médio para este procedimento 
ultrapassa o disposto no subitem 3.3.11 do Projeto Básico – Lombadas 
Eletrônicas: “a contratada deverá transmitir para a CET-RIO, em meio 
eletrônico, todas as imagens registradas por cada um dos equipamentos 
em operação, bem como arquivo contendo os números seqüenciais e 
totalizados das infrações registradas por cada um dos equipamentos, 
em prazo não superior a 7 (sete) dias corridos após o primeiro evento 
registrado no dispositivo de gravação”. Desta análise, depreende-se 
que a inobservância deste prazo pode gerar um comprometimento do 
prazo para expedição da notificação de autuação, definido no inciso II13 
, parágrafo único do art. 281 do CTB, podendo levar ao arquivamento 
do auto de infração e seu registro julgado insubsistente.

13 Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro jul-
gado insubsistente:

 II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação 
da autuação.
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7.3.2. Gerenciamento das imagens

As imagens registradas pelos equipamentos deverão per-
mitir a perfeita identificação visual da marca, modelo e placa do 
veículo infrator, de modo a configurar-se um Auto de Infração 
de Trânsito (AIT), conforme estabelecido pelo CTB. Além disso, 
a imagem deverá ser armazenada pela contratada para efeito de 
análise e backup (cópia de segurança), com qualidade compatível 
e boa visualização, para ser impressa nas Guias de Notificação 
de Autuação / Penalidade e, ainda, disponibilizada na página da 
Prefeitura na internet.

As imagens originais poderão tornar-se imagens válidas ou 
inválidas em virtude de problemas de foco, iluminação, falha do 
equipamento, divergências de marca, placa, inconsistências, e/ou 
outros critérios adotados pela CET-RIO.

Os dados da tabela a seguir sintetizam informações dos 
contratos em vigor, no ano de 2007, referentes ao volume de 
tráfego, imagens registradas (infrações), imagens válidas e 
imagens rejeitadas.

Tabela 5 : Gerenciamento das imagens captadas pelos equipamentos

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria / Dados – CET-RIO.
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A análise dos dados demonstra:

1. um baixo índice de registro de infrações em relação ao volu-
me de tráfego, em face do presente monitoramento dos locais, 
efetuado pelos equipamentos de fiscalização eletrônica;

2. um alto índice de aproveitamento de imagens, relativos 
aos contratos nºs 021/2004 e 029/2006, em contraposi-
ção ao alto índice de rejeição, relativamente aos contratos 
nos 017/2004, 010/2006 e 030/2006;

3. um elevado grau de ineficiência dos equipamentos de fis-
calização, referentes aos contratos nºs 017/2004, 010/2006 
e 030/2006, atingindo em determinados pontos índices de 
rejeição da ordem de 66,4% a 97,4%,.

7.3.3. Aferição dos equipamentos de fiscalização 
eletrônica

Segundo o inciso II, do art. 2º da Resolução Contran 
nº 146, de 27/08/2003, os instrumentos medidores de velocida-
de de veículos devem ser aprovados na verificação metrológica 
realizada pelo INMETRO ou por entidade por ele delegada, que 
no caso do Rio de Janeiro é o IPEM-RJ. Conforme prevê o item 
8.3.1 da Portaria INMETRO nº 115, de 29/06/1998, esta verificação 
deverá ser feita anualmente. 

Esta obrigatoriedade não se aplica a sistemas não 
metrológicos, como é o caso dos dispositivos de detecção de 
avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres, que têm 
sua utilização regulamentada pela Resolução Contran nº 165, 
de 10/09/2004.

Foi verificada a aferição pelo IPEM-RJ de todos os equi-
pamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. Constatou-
se a existência de 18 (dezoito) equipamentos com prazos de 
validade de aferição vencidos. Ressalte-se que as multas ge-
radas pelos equipamentos nesta situação não serão validadas, 
conforme informação da GIT.
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8. VERIFICAÇÃO IN LOCO  DOS EQUIPAMEN-
TOS INSTALADOS

Para verificação in loco dos equipamentos de fiscalização, 
realizada nos dias 20/06/2008 e 25/06/2008, foram escolhidos 
aleatoriamente 35 pontos, dos quais 33 fixos e 2 estáticos, repre-
sentando 17 % do total de pontos instalados.

A verificação limitou-se a observar a existência de sinaliza-
ção vertical dos pontos informando a existência de fiscalização, 
bem como a associação dessa informação à placa de regulamenta-
ção de velocidade máxima permitida, observando o cumprimento 
das distâncias estabelecidas na tabela do Anexo III da Resolução 
Contran nº 146/2003 e a conformidade com as normas de sinali-
zação de trânsito exigida pela legislação.

9. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
ESTATÍSTICOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

9.1. Coleta de dados estatísticos

De acordo com o art. 24, inciso IV, do CTB, compete aos 
órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios coletar 
dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito 
e suas causas. A CET-RIO vem tendo dificuldades na obtenção 
destes dados devido à inexistência de um canal permanente de 
coleta dos mesmos. 

Nos anos de 2000 e 2001, os dados sobre acidentes eram 
obtidos junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ. 
A partir do ano de 2001 estes dados passaram a ser obtidos junto 
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CB-
MERJ. Após o mês de março de 2007 foram realizadas mudanças 
no sistema de cadastramento de acidentes do CBMERJ, que im-
possibilitaram a transferência destas informações. 

A CET-RIO obteve junto ao Instituto de Segurança Pública - ISP, 
da Secretaria de Estado de Segurança – SESEG, dados relativos aos 
acidentes de trânsito do ano de 2007, a partir do mês de julho, ficando, 
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portanto, uma lacuna de informações referentes aos meses de abril a 
junho. Está sendo negociada entre os dois órgãos a criação de um canal 
para fornecimento de informações do ano de 2008 em diante.

9.2. Análise dos resultados

Foram obtidos junto à CET-RIO os dados referentes ao nú-
mero de acidentes antes e depois da implantação dos DFEVs para 
os pontos da amostra. Dos 30 pontos, apenas 8 foram considerados 
nesta análise, visto que para os demais ou não havia informação, 
ou o tempo de apuração era menor que 1 (um) ano. 

Da observação efetuada parece ter havido uma aparente re-
dução do número de acidentes na maior parte dos locais da amostra 
apurada, principalmente naqueles que apresentavam alto índice de 
acidentes anteriormente. No entanto, a aplicação do método estatís-
tico de Análise de Variância (Anova14) indica a impossibilidade de 
se afirmar que a instalação dos DFEVs tenham, de fato, influenciado 
preponderantemente na redução dos acidentes. Ou seja, é provável 
que outros fatores aleatórios15, não considerados nesta análise, tam-
bém tenham influenciado na redução de acidentes observada.

14  Análise de variância – Fator único (instalação dos DFEVs)

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nos dados forne-
cidos pela CET-RIO.

Obs: Como F=0,70  é menor que  Fcrítico=4,60  não há distinção 
entre os 2 grupos (alfa=5%).

15  Por exemplo: ruas que estavam mal conservadas ou mal sinalizadas 
e receberam melhorias, presença de guardas onde antes não havia 
ou qualquer outra intervenção que tenha trazido efeitos positivos na 
redução de acidentes de trânsito, etc.
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10. INDICADORES PROPOSTOS

Segundo especificação do projeto básico, a qualidade dos 
serviços prestados pela contratada será permanentemente supervi-
sionada pela fiscalização dos seus respectivos contratos, através de 
indicadores mínimos de desempenho cujo descumprimento será 
passível da aplicação de penalidades, assegurada ampla defesa. 
O Quadro 5 descreve os indicadores propostos pelos gestores do 
contrato para supervisão dos serviços.

Quadro 5 : Indicadores propostos para supervisão dos serviços  
     prestados

Fonte: Relatório CET-RIO.

Para análise dos indicadores de desempenho da Ação a 
equipe de auditoria utilizou as fontes destacadas a seguir:

a. informações de indicadores contidos no PPA, relatórios 
técnicos gerados pelas empresas contratadas e entrevistas 
com gestores;

b. disposições contidas em legislação, projeto básico ou ma-
nual disciplinando o funcionamento da Ação.

Quanto ao indicador de desempenho constante no PPA 
2006/2009, taxa de acidentes, correspondente à relação entre 
o número de acidentes ocorridos e o número total da frota de 
veículos, observou-se a intenção da redução do valor da taxa, 
no período correspondente, de 1,06 para 0,95. Entretanto, 
a falta de uma base de dados estatísticos para consulta e a 
inexistência de integração dos sistemas de informações sobre 
acidentes de trânsito impossibilitou a determinação e evolução 
do índice no período.
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Após análise de dados técnicos referentes à operacionaliza-
ção da Ação foram identificados outros indicadores, conforme des-
critos no Quadro 6. A equipe de auditoria propõs à jurisdicionada a 
sua utilização como suporte ao monitoramento e avaliação da ação, 
sem prejuízo da incorporação de outros que julgue conveniente. 

Quadro 6 : Indicadores identificados pela auditoria

Fonte: Equipe de auditoria.

11. AVALIAÇÃO

11.1. Avaliação da eficácia

As metas estabelecidas no PPA 2006/2009, meramente 
quantitativas, prevêem a implantação de 828 equipamentos de fis-
calização eletrônica ao longo deste período. O Quadro 7 especifica 
as metas propostas anuais e apresenta o número de equipamentos 
efetivamente implantados.

Quadro 7 : Metas PPA 2006/2009 – propostas x realizadas

Fonte: PPA 2006/2009 – CET-RIO.
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Mesmo se considerarmos a implantação dos 28 equipamen-
tos de fiscalização na Avenida Brasil, previstos na licitação por 
concorrência, ainda assim o atingimento das metas está muito 
aquém do estabelecido no PPA 2006/2009.

11.2. Avaliação de desempenho

A avaliação é procedimento fundamental para sanar defi-
ciências e ajustar os processos, de forma a aperfeiçoar os efeitos 
positivos esperados da ação governamental. No caso da Ação 
auditada, foram verificadas quais informações e instrumentos 
foram previstos em sua concepção como suporte à avaliação do 
seu desempenho, bem como se são suficientes e de que forma 
vêm sendo utilizados pelos gestores e executores.

Na avaliação de desempenho da Ação, a equipe de auditoria 
objetivou a determinação da eficácia na obtenção de seus fins, a 
eficiência na alocação de recursos para consecução dos mesmos, 
conforme descrito no Quadro 9, e a efetividade dos impactos de 
suas operações em condições sociais.

A partir dos pontos de auditoria levantados ao longo deste 
trabalho, buscou-se atribuir um grau relacionado à eficácia e efi-
ciência da Ação, segundo os seguintes critérios:

Quadro 8 : Critérios de avaliação

 Fonte: Equipe de auditoria
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Quadro 9 : Avaliação da ação – Eficácia e Eficiência

Fonte: Equipe de auditoria

O Quadro 9 demonstra uma série de pontos passíveis de 
aprimoramento no sentido de trazer maior eficácia e eficiência 
ao sistema de fiscalização eletrônica.

A partir destas considerações preliminares, é abordada a 
questão da efetividade da ação.
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Embora exista uma aparente redução no número de aci-
dentes observados antes e depois da instalação dos DFEVs, não é 
possível atribuir este efeito exclusivamente a este fator. É provável 
que outras intervenções e melhorias, não analisadas no âmbito 
deste trabalho, também tenham contribuído para os resultados 
obtidos, principalmente naqueles pontos que apresentavam os 
maiores índices de acidentes anteriormente.

Sem prejuízo do reconhecimento da influência positiva des-
tes equipamentos na redução do número de acidentes, entende-se 
que ainda são necessários novos estudos e acompanhamentos de 
longo prazo para se aferir o efeito real do programa na prevenção 
e diminuição dos acidentes de trânsito em nossa cidade. 

Conforme constatações práticas observadas, os dispositivos 
de fiscalização eletrônica utilizados atendem de forma adequada 
às seguintes finalidades:

• adequar a velocidade dos veículos aos componentes dos pro-
jetos de infra-estrutura das vias e de controle de tráfego;

• monitorar o tráfego para identificar ou prevenir os riscos 
de acidentes;

• eliminar ou reduzir o número e a gravidade dos acidentes.

A inexistência de um banco de dados atualizado constante-
mente e integrado com os órgãos detentores das informações sobre 
acidentes de trânsito prejudica o monitoramento permanente do 
local de instalação dos equipamentos de fiscalização, dificultan-
do a avaliação e a implementação de eventuais ajustes, além da 
divulgação dos resultados para a comunidade.

12. O QUE PODE SER FEITO PARA 
MELHORAR A GESTÃO 

A partir das considerações feitas ao longo deste trabalho, 
entendeu-se por oportuno sugerir à jurisdicionada a adoção de 
algumas medidas:

a. reavaliar, em futura renovação do Convênio de Cooperação 
celebrado em 18/12/2005, entre o Estado e o Município do 
Rio de Janeiro, o valor unitário de R$ 34,00 por multa paga, 
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tendo em vista que este valor corresponde a 86% do valor 
médio destinado às empresas contratadas que operaciona-
lizam todo o sistema de fiscalização eletrônica;

b. aprimorar os mecanismos para registro e documentação 
referente aos critérios utilizados na escolha dos locais de 
instalação dos equipamentos de fiscalização, considerando 
que em 6% dos casos não foi possível identificar formalmen-
te o critério utilizado pela CET-RIO;

c. utilizar o índice de registros considerados válidos em futuras 
licitações, como item pontuável, sendo monitorado constan-
temente, a fim de se avaliar a eficiência dos equipamentos;

d. utilizar a sinalização horizontal complementar reforçando a sina-
lização vertical, em todos os pontos de fiscalização eletrônica;

e. criar metas precisas e realistas, relativas ao objetivo 
específico do projeto/ação, e que permitam a análise 
da sua eficácia, por meio de indicadores voltados para 
essa finalidade;

f. incluir no Convênio de Cooperação, celebrado entre o Estado 
e o Município do Rio de Janeiro, a criação de uma base de 
dados integrada com repasse de informações referentes aos 
acidentes de trânsito no município, evitando, desta forma, a 
alternância de fontes de informações e a descontinuidade 
no fornecimento das mesmas.

13. RECOMENDAÇÕES

Foram feitas, por fim, algumas recomendações a serem 
observadas pela Companhia de Engenharia de Trânsito:

a. que nos próximos processos licitatórios sejam utilizados 
prazos mais realistas de implantação dos DFEVs para que 
todos os concorrentes tenham como estimar corretamente 
seus custos e riscos;

b. que seja estabelecida uma rotina que possibilite um controle 
permanente dos procedimentos, a fim de melhor avaliar 
o cumprimento dos prazos entre o registro das imagens 
captadas pelos equipamentos de fiscalização e o início do 
processamento; bem como
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c. que se atente ao prazo de validade de aferição dos equipamentos 
de fiscalização eletrônica de velocidade, em atendimento ao 
disposto no art. 2º, inciso II, da Resolução Contran nº 146/2003, 
c/c item 8.3.1 da Portaria INMETRO nº 115/1998.
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