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RELATÓRIO DETRAN-DF
2015-2018

Nos últimos quatro anos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)
executou diversos projetos que impactaram diretamente no trânsito do DF. Com destaque
para a redução histórica no número de mortes em acidentes de trânsito, em 2017. Sendo que
o ano de 2018 já é o segundo com a maior queda.
Dentre as ações voltadas para a segurança no trânsito, destaque para a redução de velocidade
de vias, implantação de binários em Águas Claras e Taguatinga, e a criação dos bolsões
destinados a motocicletas. Ainda no âmbito da Engenharia de Trânsito, em 2017, os 3.160
semáforos instalados nas vias urbanas do Distrito Federal tiveram suas lâmpadas
incandescentes substituídas por 7.160 LEDs. Isso resultou em uma economia de 92% dos
custos com energia elétrica consumida pelos equipamentos semafóricos. A troca da
tecnologia foi resultado de um termo de cooperação celebrado entre a Engenharia do
Detran-DF e a CEB.
No âmbito da fiscalização, o Detran modernizou as ações utilizando novas ferramentas e
instituindo operações específicas voltadas aos infratores contumazes. Para auxiliar as
operações de redução de acidentes, em 2017, o Órgão adquiriu 88 novos etilômetros. Ano
em que houve recorde de autuações relativas à Lei Seca. De acordo com um levantamento
do Detran-DF, 24.938 condutores foram autuados por dirigirem após a ingestão de bebida
alcoólica. Isso significa uma média de 68 motoristas alcoolizados multados por dia nas vias
do DF. O número é 50% maior que o registrado em 2016, quando foram flagrados 16.571
condutores alcoolizados. De janeiro ao início de dezembro de 2018, foram flagrados 19.924
condutores alcoolizados do DF.
Em relação às atividades de educação de trânsito, de 2015 a novembro de 2018, o DetranDF promoveu 3.090 ações educativas que atingiram um público de 2.604.537 pessoas. Além
disso, foram disponibilizados diversos cursos a população, sendo atendidas 18.609 pessoas
(aprovadas). Neste ano, por exemplo, 286 pessoas realizaram o curso gratuito de superação
do medo de dirigir. Nesses quatro anos, também foram oferecidos cursos, palestras e
oficinas de capacitação a 3.177 professores. O Detran também promoveu a capacitação dos
servidores, com cursos como a atualização dos agentes de trânsito.
Além das ações diretamente voltadas a segurança viária, o Detran-DF também implantou
diversos serviços que facilitaram a vida do brasiliense. Dentre eles, a fiscalização do
licenciamento por final de placa, o protocolo de Autorização para Circulação de Veículo, a
implantação de serviços pela Internet, como a alteração do cadastro de endereço, e a
possibilidade de utilizar os documentos de porte obrigatório, CNH e CRLV, em versão
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digital. Ainda autorizou as clínicas credenciadas com acessibilidade a realizarem o
atendimento de pessoas com deficiência.
O Detran-DF também aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, o que permite ao
usuário desconto de 40% nas multas de trânsito, além da possibilidade de pagamento
parcelado de débitos do veículo e o novo serviço multicartão do Banco do Brasil. Ainda
houve investimentos em tecnologia, como a implantação do sistema de identificação de
placas de veículo com QR Code. E, para garantir a segurança do processo de habilitação e
identificação do condutor, foi criado o cadastro biométrico.

Principais ações e projetos executados em 2018
Janeiro
Detran reduziu velocidade da via do STN para 60 km/h:
Para garantir a segurança viária e evitar acidentes na via do Setor Terminal Norte (STN), que
liga a W3 Norte à DF 003 (EPIA), o Detran-DF reduziu a velocidade de 70km/h para
60km/h. A mudança faz parte de um conjunto de projetos em análise na Engenharia de
Trânsito do Detran, visando reduzir a velocidade em diversas vias urbanas e manter em
queda a quantidade de acidentes e de vítimas no trânsito.

Primeiro leilão de veículos de 2018:
O Detran-DF realizou, em janeiro, o primeiro leilão de veículos de 2018. O Núcleo de
Leilão do Detran colocou à venda 717 unidades, das quais, 67 veículos em estado de
circulação e o restante, sucata.

Campanha Volta às Aulas:
Com a chegada do ano letivo, o Detran-DF deu início à campanha Volta às Aulas, por meio
das Diretorias de Educação, de Engenharia e de Fiscalização de Trânsito.

Fevereiro
Campanha SOS Criança DF:
O Detran-DF se juntou à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social na
campanha SOS Criança DF. A ação consiste em disponibilizar para a população um número
de WhatsApp (61-99212-7776) para informar sobre crianças ou adolescentes perdidos,
abandonados ou em alguma situação de risco. A iniciativa pretende garantir uma rede de
proteção e assistência aos menores de idade.
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Operação Festa Segura - Carnaval 2018:
O Detran-DF realizou a Operação Festa Segura - Carnaval 2018. O objetivo da ação foi
diminuir os índices de acidentes de trânsito decorrentes da combinação álcool e direção e,
por conseqüência, aumentar a segurança dos usuários das vias públicas de Brasília.

Redução de velocidade nas vias N2 e N3 de Ceilândia:
A redução foi de 60km/h para 50km/h, com o objetivo de diminuir o número de acidentes
de trânsito nas duas avenidas. O Detran-DF fez a substituição das placas de velocidade
regulamentar nas vias N2 e N3, em Ceilândia, que ligam a Via Elmo Serejo à BR 070. A
Engenharia de Trânsito realizou estudos no local e concluiu que a redução da velocidade
poderia ajudar a diminuir os acidentes. Já a Diretoria de Educação de Trânsito atuou com
ações educativas nas duas avenidas.

Programa de Valorização do Servidor Gestor de Contratos:
A Unidade de Controle Interno (UCI) lançou o Programa de Valorização do Servidor
Gestor de Contratos do Detran-DF com o objetivo de contribuir para a realização
profissional e o reconhecimento por parte da Autarquia do servidor que atua como Gestor
de Contratos, além de aprimorar as relações socioprofissionais, por meio do
aperfeiçoamento das práticas de liberdade de expressão, respeito e cooperação. Visa ainda a
competência profissional do servidor e a harmonização e o bem-estar no ambiente de
trabalho.

Março
Curso de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir:
A Escola Pública de Trânsito (EPT) realizou mais uma edição do curso de Iniciação à
Superação do Medo de Dirigir. O curso gratuito é destinado a condutores habilitados que
buscam ajuda para superar o medo de dirigir ou querem conhecer mais sobre o assunto.

Campanha do Detran ensina atitudes corretas no trânsito:
O Detran-DF, por meio da Diretoria de Educação de Trânsito, levou a Campanha Volta às
Aulas a quatro Instituições de Ensino em Santa Maria: Escola Classe 215, Escola Classe 218,
Centro de Ensino Fundamental 309 e Centro de Ensino Fundamental 213. Além dos jogos
educativos, os mascotes do Detran orientaram os estudantes e os professores sobre as
atitudes corretas no trânsito e também quais as que podem colocá-los em risco.

No trânsito as mulheres são mais cautelosas:
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Balanço da Estatística de Trânsito do Detran-DF mostra que o contingente de mulheres
habilitadas em Brasília chega a quase 40% do total de 1.702.456 condutores de todo o DF.
Elas são 668.524 motoristas e as estatísticas mostram que estão longe de serem vilãs no
trânsito. Dos 366 condutores envolvidos em acidentes com morte no ano passado, 300 eram
homens e somente 48 eram do sexo feminino, ou seja, 13%.

Detran promove ações educativas para idosos e ciclistas:
A Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF realizou uma série de ações educativas
na Feira da Longevidade, no Taguatinga Shopping.

Débitos de veículos poderão ser pagos com cartão de crédito:
O Detran-DF publicou no DODF, Instrução de Credenciamento a empresas prestadoras de
serviços para parcelamento de multas e débitos de veículos com cartão de crédito. A
Instrução nº 125 fixa as exigências para o credenciamento de empresas a processarem as
operações e os respectivos pagamentos por meio de cartões de débito ou crédito, de forma a
disponibilizar aos proprietários de veículos, alternativas para quitar seus débitos.

Detran-DF elimina toneladas de papel:
O Detran-DF descartou mais de seis mil toneladas de papel referentes a habilitações com o
prazo de temporalidade vencida. A medida foi uma iniciativa da Comissão Setorial de
Avaliação de Documentação do Detran-DF (CSAD) com a Associação dos Agentes
Ecológicos da Vila Planalto (Ageplan), que trabalharam juntos em uma ação voltada para
beneficiar o meio ambiente e para o bem estar da população.

Menos velocidade e mais vidas poupadas:
Estudo realizado pela Gerência de Estatística do Detran/DF, comparando os 12 meses
antes da mudança de velocidade de cada via com os 12 meses depois, mostram que a
redução de velocidade em vias urbanas zerou o número de mortes e reduziu
significativamente a quantidade de acidentes com feridos. Foram analisadas as ocorrências de
trânsito na Avenida das Araucárias e Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, e na
Comercial Norte, Comercial Sul, Samdu Norte, Samdu Sul e LJ2, em Taguatinga.

Seis cidades do DF têm mortes zeradas no trânsito:
Levantamento feito pela Estatística de Trânsito do Detran-DF indicam que as ações
integradas de Engenharia, Educação e Fiscalização de Trânsito contribuíram para zerar o
número de mortos nas vias urbanas de seis cidades do Distrito Federal: Águas Claras,
Brazlândia, Jardim Botânico, SIA, Sudoeste e Lago Norte. Além da redução de 35,6% no
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número de mortes nas vias do Detran em 2017, comparado a 2016, o estudo aponta, ainda,
dez outras cidades em que houve redução significativa no número de óbitos no trânsito.

Novos projetos fortalecem o Programa Detran nas Escolas:
Visando o fortalecimento do programa Detran nas Escolas, o Detran-DF, por meio da
Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), entregou para 60 escolas os kits de jogos
educativos sobre trânsito para serem aplicados no ensino infantil.

Detran-DF altera sentido do trânsito nas Ruas 36 e 37, em Águas Claras:
A Engenharia de Trânsito do Detran-DF alterou o sentido de circulação em parte das Ruas
36 e 37, em Águas Claras, no trecho compreendido entre as Avenidas Castanheiras e
Araucárias. A mudança faz parte de vários projetos que estão sendo estudados e
implantados, gradativamente, para a melhoria da circulação e segurança viária em Águas
Claras, além de melhorar o fluxo de veículos nas entradas e saídas da cidade.

Abril
Brasília comemora 21 anos de respeito ao pedestre na faixa:
Em razão do 21º Aniversário do Respeito ao Pedestre na Faixa, comemorado em 1º de abril,
o Detran-DF promoveu a 8ª Corrida no Trânsito Somos Todos Responsáveis. A
competição, com percurso de 8 km, foi realizada no dia 1º de abril de 2018, com largada às
8h, no estacionamento entre a Torre de TV e a Funarte.

Detran seleciona contadores de história e grupos teatrais:
O Detran-DF lançou dois editais para contratar atrações artísticas para apoio às ações
educativas de trânsito. Um para selecionar 16 artistas ou grupos da área do livro e leitura que
atuarão na contação de histórias a estudantes de 4 a 8 anos de idade e outro para selecionar
oito grupos de companhias teatrais com espetáculos destinados a adolescentes de 11 a 14
anos de idade.

Detran-DF oferece atendimento especial:
O Detran-DF ofereceu atendimento especial, das 7h às 19h de segunda a sexta-feira, aos
usuários que tiveram documentos ou prazos vencidos, durante o período de greve, de 13 de
março a 20 de abril.

Detran promove Seminário sobre o uso de drones:
O Detran-DF realizou o seminário “O uso de drones em ações de fiscalização no DF”
como parte das ações do órgão para o Maio Amarelo. O objetivo foi abordar o uso do
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equipamento em ações de fiscalização e segurança pública. O Seminário contou com a
participação de representantes de diversos órgãos de segurança pública e fiscalização.

Operação Pontos para a Vida:
Lançado em abril de 2017, a Operação Pontos para a Vida (PPV) do Detran-DF, autuou
durante um ano 471 motoristas, sendo que 442 estavam suspensos e 29 com o direito de
dirigir cassado. Esses condutores somam juntos 9.579 pontos relativos a infrações de
trânsito. O objetivo do PPV é identificar condutores que tiveram o direito de dirigir
suspenso ou cassado, mas continuam cometendo infrações.

Maio
Detran-DF inicia ações do Maio Amarelo 2018:
O Detran-DF teve ampla participação no cronograma das atividades do Movimento Maio
Amarelo 2018, lançado no Complexo Cultural da República, ao lado do Museu Nacional,
com a presença de autoridades nacionais, locais e dos órgãos de trânsito do DF.

Detran adere a campanha da Fundação Homocentro:
O Detran-DF adere a uma grande ação da Fundação Hemocentro de Brasília voltada para o
movimento Maio Amarelo 2018. Por isso, foram realizadas blitz educativas na via em frente
à Fundação, a fim de disseminar o Movimento Maio Amarelo e fortalecer a campanha da
FHB "Não derrame sangue. Doe."

Curso de Superação ao Medo de Dirigir:
Em maio, a Escola Pública de Trânsito do Detran-DF ofereceu mais uma edição do Curso
de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir, visando auxiliar condutores no processo de
superação do medo de dirigir.

Detran instala bolsões de motos na via W3:
O Detran-DF, por meio de sua Engenharia de Trânsito, instalou 53 bolsões de motos nos
cruzamentos semafóricos das Vias W3 Sul e Norte. As primeiras vias a receberem a
sinalização foram a S1 e N1, onde foram instalados 33 bolsões. O Eixo Monumental foi
adotado como projeto piloto pelo grande volume de motos que circulam nessas vias e o alto
índice de acidentes. Os motociclistas pertencem à categoria de condutores que mais morrem
no trânsito do DF, perdendo somente para os pedestres.

Detran-DF inicia o parcelamento de débitos por meio de cartão:
O Detran-DF disponibilizou aos usuários o sistema de parcelamento de débitos de veículos
por meio de cartão de crédito. Agora será possível parcelar multas de trânsito e débitos
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administrativos a exemplo de transferência de propriedade, seguro obrigatório, licenciamento
anual e diárias de veículos.

Detran implanta serviço de protocolo no Gama:
O Detran implantou o serviço de protocolo no Gama. Os moradores da região não precisam
mais se deslocar para outras unidades a fim de entrar com recurso de multas, processos de
compras, faturas de contratos, suspensão de CNH, ofícios, memorandos e requerimentos.
Até então, o Detran contava somente com três atendimentos de protocolo: na Sede do
Órgão e nas unidades de Taguatinga e da Vadel.

Seminário Internacional sobre Segurança no Trânsito Sustentável:
O Detran-DF, por meio da Diretoria de Educação de Trânsito, realizou o Seminário
Internacional sobre Segurança no Trânsito Sustentável, em parceria com o Centro
Interdisciplinar de Estudos em Transportes – CEFTRU/UNB.

Detran-DF realiza o segundo leilão de veículos de 2018:
O Detran-DF realizou, em maio, o segundo leilão de veículos de 2018. O Núcleo de Leilão
do Detran colocou à venda 697 unidades, das quais, 78 veículos em estado de circulação e o
restante, sucata.

Maio Amarelo - Balanço da primeira quinzena:
Na primeira quinzena de maio, as ações educativas alcançaram um público estimado em mais
de 100 mil pessoas. A Diretoria de Educação promoveu 89 atividades em instituições
públicas e privadas, atuou nas vias urbanas e também em grandes eventos do Distrito
Federal. A Diretoria de Policiamento computou cerca de 1.120 autuações por alcoolemia,
realizadas pelos órgãos de fiscalização do DF. Somente o Detran realizou aproximadamente
500 operações.

Detran-DF liga semáforos no balão do Unieuro em Águas Claras:
O Detran acionou os cinco cruzamentos semafóricos instalados em Águas Claras: dois na
rotatória da Unieuro, saída da Av. Castanheiras para a EPTG, e três na rotatória do
Shopping DF Plaza. Para que os semáforos fossem ligados, o Núcleo de Sinalização
Estatigráfica do Detran fez a pintura horizontal dos cruzamentos semafóricos, além de 12
faixas de retenção e de acomodação.

Atendimento do Detran-DF funcionará por biometria:
Com o objetivo de aumentar a segurança no processo de emissão da Carteira Nacional de
Habilitação e reduzir em 90% a necessidade de atendimento ao público, o Detran-DF iniciou
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a coleta de dados biográficos e biométricos, começando pelos servidores. Esse processo
representa o início dos serviços de cadastramento biográfico dos dados do cidadão que
incluem a captura das digitais de cada indivíduo, a coleta fotográfica e da assinatura para o
meio digital, digitalização e certificação digital de documentos apresentados para a
constituição processual e fornecimento de solução necessária ao registro e processamento de
dados e consultas.

Junho
Curso de Iniciação à Superação do Medo de Dirigir:
O Detran-DF, por meio da Escola Pública de Trânsito, ministrou novo Curso de Iniciação à
Superação do Medo de Dirigir, em junho.

Mobilização Nacional da Operação Lei Seca:
O Detran-DF participou da Mobilização Nacional da Operação Lei Seca, que ocorreu,
simultaneamente, em 22 Estados da Federação. No Distrito Federal as operações resultaram
em 306 abordagens, 262 testes de alcoolemia, sendo que 24 deles acusaram o consumo de
bebida alcoólica. Dois condutores foram conduzidos à Delegacia de Polícia por apresentar
concentração de álcool considerada crime e 17 veículos foram recolhidos aos depósitos do
Detran.

Operação Pontos para a Vida tirou de circulação 500 condutores:
Iniciada em abril de 2017, a operação Pontos para a Vida do Detran–DF, que tem o objetivo
de impedir que condutores suspensos ou cassados continuem dirigindo, acaba de retirar de
circulação o 500º condutor irregular das vias de Brasília.

Reativação do Call Center do Detran-DF:
O serviço 154 do Detran-DF passou por nova licitação e foi reativado em junho. O Call
Center voltou a funcionar nos moldes do contrato anterior, 24 horas por dia com
atendimento eletrônico e, das 7h às 19h, em dias úteis, com atendimento humano.

Copa do Mundo - Detran intensifica a fiscalização:
Em razão do momento festivo com a Copa do Mundo, onde é muito comum a ingestão de
bebida alcoólica, o Detran-DF divulgou atitudes seguras para que o torcedor aproveitasse
esse momento sem colocar em risco a segurança no trânsito. Além de ações educativas sobre
álcool e trânsito, o Detran intensificou as operações de fiscalização, principalmente nos dias
de jogos do Brasil.

Braçadeiras reduzem consumo de água no Detran:
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Buscando soluções simples e criativas que impliquem na redução do consumo de água em
suas unidades, o Detran-DF aproveitou o Dia Mundial do Meio Ambiente e, por meio do
Núcleo de Manutenção Predial (Numap) do órgão, instalou nas torneiras de pressão uma
braçadeira plástica que diminui o espaço de acionamento, reduzindo pela metade o tempo de
vazão da água.

Detran-DF fecha o cerco contra reincidentes na Lei Seca:
Às vésperas dos 10 anos de publicação da Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida
como Lei Seca, o Detran-DF lançou a segunda fase da Operação Pontos para a Vida (PPV),
cujo objetivo é monitorar os condutores que tiveram a habilitação suspensa por dirigirem
alcoolizados, mas continuam cometendo infrações.

Aniversário da Lei Seca:
A Gerência de Estatística de Trânsito do Detran-DF divulgou estudo sobre os 10 anos da
Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida como Lei Seca. Considerando o número de
mortes em acidentes de trânsito no ano anterior a Lei Seca, de 500 pessoas, na década foram
poupadas 1.055 vidas. Somente nesse último ano da Lei Seca, de 20 de junho de 2017 a 15
de junho de 2018, foram registradas 303 mortes. Uma redução de 39%, ou seja, 197 vidas
preservadas, se comparado ao ano anterior a implantação da Lei. A norma passou a
considerar infração de trânsito a condução de veículo após a ingestão de qualquer quantidade
de bebida alcoólica.

1º Circuito de Experiências em Mobilidade e Trânsito:
O Detran-DF realizou o 1º Circuito de Experiências em Mobilidade e Trânsito. O evento
reuniu professores e alunos do curso Mobilidade e Trânsito, que integra o programa Detran
nas Escolas. Este foi o terceiro encontro presencial do curso de formação de educadores,
realizado na modalidade EAD em parceria com o Centro de Aperfeiçoamento dos
Profissionais de Educação (EAPE).

Detran-DF participa da conferência sobre mobilidade por bicicleta:
O Gerente de Ações Educativas do Detran/DF, Tiago Moreira, participou da maior
conferência do mundo sobre mobilidade por bicicleta, a Velo-City, realizada no Rio de
Janeiro. Com o tema “Acesso à Vida”, a edição carioca contou com mais de 1.200
participantes, entre inscritos e palestrantes. O objetivo da Velo-city é difundir conhecimento
de alta qualidade, boas novas informações sobre ciclismo e planejamento de transporte em
nível internacional, além de incentivar o reconhecimento do ciclismo como meio de
transporte eficiente, saudável, ambientalmente correto e promover a sua utilização.
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Detran-DF inicia identificação do usuário por biometria:
Com o objetivo de aumentar a segurança no processo de emissão da CNH, agilizar e
simplificar o atendimento ao público, o Detran-DF está implantando novo sistema de
atendimento ao cidadão. O processo consiste na identificação do usuário por meio de foto
instantânea, da coleta da assinatura em meio virtual e da biometria, quando ele comparecer a
algum posto do Órgão. O sistema está sendo implantado gradativamente. Começou pela
identificação dos servidores do Detran, instrutores, médicos, psicólogos, examinadores e
demais colaboradores.

Detran-DF disponibiliza o serviço multicartão do BB:
Atendendo a uma antiga reivindicação de usuários que não possuem conta nos bancos
conveniados com o Detran-DF, a Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
disponibilizou o serviço multicartão do Banco do Brasil, para o recolhimento de taxas,
serviços e multas de trânsito de correntistas de outros bancos. O usuário que possuir cartão
de débito de qualquer instituição bancária do país poderá efetivar a transação nos terminais
de autoatendimento do BB. Atualmente, são autorizados a receber débitos do Detran o
Banco de Brasília, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil.

Copa 2018 tem 68,9% mais autuações na Lei Seca:
Levantamento do Detran-DF em junho de 2018 registrou 1.701 autuações de condutores
por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica, uma média de 56 multas por dia. Os
dados são preliminares, mas representam 68,9% mais infrações que as registradas em junho
de 2014, quando ocorreu a Copa do Mundo no Brasil, e foram multados 1.007 motoristas
alcoolizados.

Detran emite 27 mil licenciamentos de veículos por dia:
De 23 a 27 de junho, o Detran-DF emitiu 138 mil CRLV 2018. A prioridade de envio dos
documentos foi para os veículos com placa final 1 e 2, cuja exigência de uso do documento
começa a partir de 1° de setembro. Neste ano, a fiscalização seguiu o calendário definido
pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a partir do 1º dia de cada mês, a começar de
setembro, conforme o final da placa do veículo.

Julho
Nova campanha do Detran-DF utiliza realidade virtual:
A Diretoria de Educação de Trânsito do Detran/DF lançou campanha voltada para a
conscientização dos condutores quanto aos riscos do uso do celular ao volante, do excesso
12

de velocidade e da ingestão de bebida alcoólica quando for dirigir. Com a designação
“Escolha”, a campanha é realizada por meio de uma nova ferramenta adotada nas atividades
voltadas para a segurança no trânsito. Trata-se de óculos de realidade virtual em 360°, que
simulam diversas situações que colocam em risco a vida de cidadãos.

Mecânica para Mulheres e Superação do Medo de Dirigir:
A Escola Pública de Trânsito do Detran-DF oferece mais dois cursos para serem
ministrados entre julho e agosto: Mecânica para Mulheres e Superação do Medo de Dirigir.

Celular ao volante:
Levantamento realizado pelo Detran-DF mostra que no primeiro semestre de 2018 foram
autuados no Distrito Federal, 34.413 condutores pelo uso do celular enquanto dirigiam. Em
média, foram flagrados diariamente 190 condutores falando ou manuseando o aparelho, ou
seja, um a cada sete minutos e meio.

Fatores de riscos para acidentes com motocicletas:
Levantamento realizado pela Gerência de Estatísticas do Detran-DF revela os principais
fatores de riscos associados aos acidentes fatais envolvendo motocicletas. Dentre eles,
destaque para o uso de álcool ou outras substâncias psicoativas, a perda do controle do
veículo, a inexperiência, o excesso de velocidade e a direção muito próxima a outro veículo.

Agosto
Mais de 40% dos pedestres mortos consumiu álcool ou drogas:
De acordo com um levantamento preliminar realizado pela Gerência de Estatísticas do
Detran-DF, com base nos dados do Instituto Médico Legal (IML), das 171 vítimas fatais em
acidentes de trânsito registrados no Distrito Federal em 2018, pelo menos 67 (39%) haviam
consumido álcool ou droga. O estudo indica que 30 vítimas fatais haviam consumido álcool,
22 utilizaram drogas e 15 apresentaram resultado simultâneo para álcool e drogas. Os dados
são preliminares, mas apontam que a maior parte das vítimas, que consumiram bebida
alcoólica, era pedestre. Das 45 vítimas com resultado positivo para álcool, 22, ou seja, 48%
eram pedestres, nove condutores, oito motociclistas e seis passageiros. Quanto ao consumo
de drogas, 37 vítimas mortas apresentaram resultado positivo, sendo 14 pedestres (37%),
oito motociclistas, sete condutores e quatro ciclistas.

Clínicas passam a atender pessoas com deficiência:
O Detran-DF autorizou as clínicas credenciadas com acessibilidade a realizarem o
atendimento de pessoas com deficiência. Antes a avaliação médica para obter a habilitação
13

ou renovação da CNH desses candidatos era feita exclusivamente pelo Detran. Agora o
procedimento será realizado nas clínicas credenciadas para reduzir o tempo de espera e dar
mais comodidade aos usuários.

Terceiro leilão de veículos de 2018:
O Detran-DF realizou, em agosto, mais um leilão de veículos. O Núcleo de Leilão do
Detran colocou à venda 819 unidades, sendo 130 em estado de circulação e o restante
sucata.

Detran-DF foi o primeiro a oferecer versão digital do CRLV:
A versão digital do CRLV, documento de porte obrigatório do veículo, foi apresentada pelo
ministro das Cidades, Alexandre Baldy, junto com a diretora-presidente do Serpro, Glória
Guimarães, e dos diretores do Denatran, Maurício Alves, e do Detran-DF, Silvain Fonseca.
O Detran-DF foi o primeiro a oferecer a versão digital, que substituirá o documento
impresso, disponibilizada no mesmo aplicativo da CNH-e.

Detran alterou sentido de via próxima à Orla JK:
A partir desta terça-feira (18/09), a Engenharia de Trânsito do Detran/DF dará início à
sinalização horizontal e vertical que irá alterar o sentido de circulação do trecho 2 do Setor
de Clubes Esportivos Sul (SCES), Orla JK. Atualmente, o trecho tem sentido duplo, mas
passará a funcionar em sentido único, para quem sai do comércio da orla a fim de acessar a
Ponte JK e seguir para o Lago Sul.

Setembro
Semana Nacional de Trânsito - Abertura
Com o propósito de ampliar os meios de conscientização dos usuários das vias, promover a
segurança no trânsito e a mobilidade urbana sustentável, o Detran-DF deu início às
atividades alusivas à Semana Nacional de Trânsito que é realizada, anualmente, de 18 a 25 de
setembro. Com uma extensa programação, a Diretoria de Educação de Trânsito do Detran
começou a semana com o projeto Mobilidade ao Redor, desenvolvido em parceria com o
Ministério das Cidades, de 17 a 21 de setembro.

DF atinge um dos menores índices de mortes no trânsito:
Um levantamento que compara a evolução do índice de óbitos por 100 mil habitantes em
países que adotaram iniciativas de segurança viária aponta o Distrito Federal com o segundo
melhor resultado na redução de mortes, entre os anos de 2010 e 2013. Os dados do DF
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foram comparados aos alcançados pela África do Sul, Bolívia, Brasil, Colômbia, Índia,
México e República Dominicana.

Estudo revela que a redução de velocidade diminui acidentes:
Um estudo da Gerência de Estatísticas do Detran-DF mostra que as vias urbanas que
tiveram o limite de velocidade reduzido registraram uma significante queda no número de
acidentes. Em 2016, o Detran-DF alterou o limite de velocidade da Avenida das Araucárias e
da Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, e das vias LJ 01, LJ 02, Avenida Comercial e
Avenida Samdu, em Taguatinga. Um ano antes da alteração foram registrados, nessas vias,
313 acidentes de trânsito, já no ano posterior à mudança ocorreram 201, ou seja, houve uma
redução de 35,7% no número de acidentes com vítimas.

Cursos de atualização de instrutor e diretor de autoescola:
O Detran-DF ofereceu, em setembro, cursos de Atualização de Instrutor de Trânsito e de
Atualização de Diretor-Geral e Diretor de Ensino dos Centros de Formação de Condutor
(CFCs).

Outubro
Pesquisa de prevenção ao câncer com servidores:
Com o intuito de conscientizar sobre a importância de prevenção e diagnóstico do câncer de
mama e próstata, o Nucleo de Qualidade de Vida do Detran-DF realizou, em outubro e
novembro, ações baseadas nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

Setembro recorde em redução de mortes no trânsito:
Em setembro de 2018, o Distrito Federal apresentou o melhor desempenho dos últimos 19
anos em segurança viária, se comparado aos meses de setembro de 2000 para cá. Esse foi o
que registrou o menor número de mortes no trânsito, 14. Isso representa uma redução de
26%, se comparado ao mesmo mês do ano passado, quando morreram 19 pessoas.

Cerca de dois mil condutores foram flagrados na Lei Seca:
De acordo com dados preliminares do Detran-DF, em setembro, 1.961 motoristas foram
autuados por dirigirem após a ingestão de bebida alcoólica, uma média diária de 65 infrações.
Ainda existem multas em processamento, mas o levantamento preliminar demonstra que
setembro teve o maior número de flagrantes de alcoolemia de 2018. A média nos meses
anteriores foi de 1.825 autuações. O último mês também registrou a maior quantidade de
prisões, 185 motoristas foram conduzidos à delegacia por apresentarem resultado igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
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Atuação do Detran no dia das eleições:
O Detran-DF atuou de forma intensa, garantindo a fluidez do trânsito e a segurança de
condutores e pedestres, sobretudo nas proximidades dos mais de 600 pontos de votação nas
diversas regiões administrativas.

Semana Nacional de Trânsito - Encerramento:
A Semana Nacional de Trânsito 2018, promovida de 18 a 25 de setembro, exerceu influência
positiva nos índices de acidentes com morte no DF. A Estatística de Trânsito do Detran-DF
registrou uma redução de 26% no número de mortes em setembro, se comparado ao mesmo
mês do ano passado. Foram 19 óbitos, em 2017, contra 14, este ano. Conforme dados do
Detran-DF, setembro de 2018 teve o segundo menor número de mortes dos últimos 23
anos. Com 14 óbitos, perde somente para março de 2017, quando ocorreram 13 mortes.

Curso de Reciclagem para Condutor Infrator:
O Detran-DF ofereceu, em outubro, 30 vagas para o Curso de Reciclagem para Condutor
Infrator realizado pelo Núcleo de Formação e Cursos de Trânsito do Detran-DF.

Mortes de crianças no trânsito caem 33% no DF:
Levantamento da Gerência de Estatística do Detran apontou uma redução de 33% no
número de mortes de crianças em acidentes de trânsito no DF, entre 2016 e 2018,
considerando vítimas com idade entre zero e 14 anos. Em 2016, 16 crianças morreram em
decorrência de acidentes fatais nas vias do DF. No ano seguinte, este número caiu para seis
vítimas, uma redução de 62,5%. Em 2018, um dado preliminar aponta que quatro crianças
perderam suas vidas no trânsito, uma redução de 33,3% em relação ao ano anterior.

Chegada das chuvas exige cuidados no trânsito:
O início das chuvas marca um período em que os riscos de acidentes no trânsito aumentam.
Em razão disso, o Detran-DF alertou aos condutores de veículos a redobrarem a atenção,
reduzirem a velocidade e aumentarem a distância do veículo à frente. O óleo, a fuligem e a
sujeira acumulados durante o longo período de estiagem juntam-se à água da chuva
formando uma camada escorregadia na pista, o que dificulta a frenagem e pode provocar
colisões, principalmente em horários de grande fluxo de veículos. A visibilidade também fica
comprometida, principalmente em momentos de chuva forte.

Lei Seca leva mais de 14 mil condutores à prisão:
Nos dez anos de vigência da Lei Seca, 14.233 condutores foram presos no Distrito Federal
por trem sido flagrados no trânsito dirigindo embriagados. O maior número de registros
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ocorreu em 2015, com 2.009 prisões. O menor foi em 2012, com 481. O levantamento
realizado a partir de dados da Polícia Civil do DF indica que a cidade de Ceilândia, a mais
populosa do DF, foi a recordista nesse tipo de infração com 2.036 flagrantes, de junho de
2008 a julho de 2018. Em 2016, a cidade atingiu o ápice de ocorrência, com 363 prisões. Já a
Região Administrativa de Brasília ocupa o segundo lugar em maior quantidade de presos por
alcoolemia, 1.598, seguida de Taguatinga, com 1.362, e de Planaltina, com 1.025. Ainda
foram registrados elevados casos de alcoolemia no Gama, com 985 prisões; em Samambaia,
com 894; e em Santa Maria, com 812.

Quarto leilão de veículo de 2018:
O Detran-DF promoveu o quarto leilão de veículos, em outubro, com a venda de 986
veículos, entre carros e motos. Desses, 80 aptos a circular e o restante sucata destinada ao
comércio de peças e componentes.

Acidentes com moto em Brasília: soluções possíveis:
A Gerência de Ação Educativa do Detran-DF, em parceria com o Centro Interdisciplinar de
Estudos em Transportes da UnB, realizou o seminário internacional – Acidentes com moto
em Brasília: soluções possíveis, no Auditório do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da
Universidade de Brasília (UnB). O objetivo do encontro foi promover o debate de um
conjunto de ações necessárias para minimizar os principais fatores de risco que podem
resultar em acidentes de trânsito envolvendo motos no Distrito Federal, que conta com uma
frota de 202.266 mil motocicletas. O evento teve a participação do Secretário Geral da
Associação Sueca de Motociclistas, Jesper Christensen, que é um dos responsáveis pela
criação do sistema de autoescolas para motociclistas na Suécia, que tem uma frota
equivalente a 260 mil motos.

Efetivo atuou durante as eleições:
Com o propósito de garantir o direito de cidadania ao eleitor, o Detran-DF disponibilizou
um efetivo de 120 agentes e 40 viaturas para atuar no controle do trânsito durante a votação
no segundo turno das eleições, principalmente nas proximidades das seções eleitorais. O
objetivo principal da atuação do Detran foi garantir a fluidez e a segurança no trânsito para
que nenhum cidadão fosse impedido de votar.

A medicina do tráfego e o combate ao álcool ao volante:
A Gerência de Ação Educativa de Trânsito do Detran/DF, em parceria com a Faculdade de
Medicina da Universidade de Brasília (UnB) e o Centro Interdisciplinar de Estudos em
Transportes (CEFTRU), realizou o seminário “A medicina do tráfego e o combate ao álcool
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ao volante - avanços, conquistas e desafios”. O evento foi no Auditório da Faculdade de
Medicina da UnB - Campus Universitário Darcy Ribeiro. O objetivo do seminário foi fazer
um balanço dos esforços realizados na Década Mundial de Ações de Segurança no Trânsito,
especificamente em relação ao combate ao uso do álcool por parte de condutores, uma das
principais razões das 1,3 milhão de mortes que ocorrem no trânsito mundial.

Via IA-C do Trecho 6 do SIA foi bloqueada:
Por solicitação da CEB, o Detran-DF bloqueou a via IA-C, definitivamente. A via dividiu o
lote da antiga Usina Térmica de Brasília em duas partes, em 2012, e agora o terreno foi
reunificado. Com o fechamento da via, o acesso à Quadra 6C, onde fica o Atacadão Dia a
Dia e a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), poderá ser feito pelo Trecho 5
ou pela EPIA 003.

Novembro
Mortes no trânsito do DF desaceleram:
O Distrito Federal fechou o quinto mês consecutivo com redução no número de mortes em
acidentes de trânsito nas vias que cortam a capital. Os 18 óbitos ocorridos no mês de
outubro representaram uma queda de 36% se comparado a outubro do ano passado quando
morreram 28 pessoas vítimas de acidentes.

Detran faz levantamento de multas para ressarcir usuários:
Com o propósito de atender decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública, o Detran-DF realizou
um levantamento para identificar todos os veículos que tiveram os autos de infrações
cancelados, anulados ou invalidados pela lei distrital nº 1.909/98.

Campanha “Pedestre Visível:
Preocupado com o aumento de atropelamentos de pedestres no DF, a Gerência de Ação
Educativa de Trânsito do Detran/DF fez parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Humano (Sedest) e lançou a campanha Pedestre Visível. Pedestre Seguro que, nos
últimos três dias, atendeu 350 pessoas em situação de rua. A ação consiste na distribuição de
kits aos cidadãos das ruas contendo sacola bag e pulseira, ambos confeccionados com
material refletivo e impermeável. A distribuição do material é precedida de uma palestra
sobre a importância de sempre ser visto nas vias.

Detran liberou atualização de endereço por internet:
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Os usuários do Detran-DF poderão alterar seu endereço também pela internet. O serviço
abrange tanto Veículos como Habilitação, basta acessar o site www.detran.df.gov.br e clicar
em Serviços, escolher entre Veículos e Habilitação e clicar no menu Mudança de Endereço.

Curso inédito de atualização para motofretista:
Pela primeira vez, o Detran-DF, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), ofereceu o
Curso de Atualização para Motofretista. Trata-se de um curso obrigatório para a categoria,
conforme previsto na Resolução nº 410/2012 do Contran. O objetivo do curso é garantir a
esses profissionais a atualização dos conhecimentos, a padronização de ações e a utilização
de atitudes de segurança no trânsito.

Detran ofereceu gratuitamente o curso teórico da CNH:
Alunos da rede pública de ensino realizaram gratuitamente o curso teórico para a obtenção
da habilitação, incluindo os exames médicos e psicotécnicos, o simulador de direção, as aulas
teóricas e a prova teórica. O curso foi uma parceria do Detran-DF com clínicas de exames
médicos e psicológicos e Centros de Formação de Condutores (CFC) que aderiram ao
projeto ‘Instituição Parceira’, dentro do programa Detran nas Escolas. Trata-se ainda de uma
das ações do projeto Reformulação Pedagógica para Obtenção da CNH que o Detran irá
implantar no início de 2019. A partir dessa iniciativa, o Órgão pretende avaliar a nova
metodologia de ensino e o novo Manual de Obtenção da CNH, edição 2019.

Atualização de Instrutor de Trânsito e Reciclagem de Condutor Infrator:
O Detran-DF ofereceu, em dezembro, os cursos de Atualização de Instrutor de Trânsito e
de Reciclagem de Condutor Infrator.

Dezembro
Detran atinge 100% de transparência ativa
O Detran-DF, representado por sua ouvidora Zoraia Cardozo, recebeu a premiação Índice
de Transparência Ativa - III Edição. O prêmio foi entregue pela Controladoria-Geral do
Distrito Federal (CGDF). Em 2016, o Detran encontrava-se em 36º lugar, com apenas 35%
de transparência ativa. Em 2017, atingiu 96%, ocupando o 29º lugar, e agora atingiu os
100%, ocupando o primeiro lugar no ranking de transparência.

Programa de Valorização homenageia gestores de contratos
Gestores celebraram o encerramento dos trabalhos do Programa de Valorização do Gestor
de Contratos, idealizado pela Unidade de Controle Interno (UCI). Iniciado em fevereiro de
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2018, o programa teve como princípio o reconhecimento e a valorização do trabalho dos
gestores do Órgão.

Principais ações e projetos executados em 2017
Janeiro
Distrito Federal é destaque na redução de óbitos no trânsito:
Em 2017, com uma frota de 1,7 milhão de veículos, morreram 254 pessoas em acidente de
trânsito. Em 1995, a frota era de 436 mil veículos e morreram 652 pessoas. De 1995 para
2017 houve uma redução de 61% no número de mortes. De 2010 para 2017, a queda foi de
44,9%, com a redução de 461 para 254 mortes. Esse resultado aproxima o Distrito Federal
da meta definida para a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, proclamada
pela Organização das Nações Unidas (ONU), de reduzir em 50% o número de mortes em
acidentes de trânsito no mundo.

Barreiras Eletrônicas:
Na primeira semana de 2017, o Detran-DF iniciou à reinstalação das barreiras eletrônicas
após quase um ano e meio desligadas, em razão da complexidade do processo de licitação.
Ao todo, foram instalados 124 equipamentos nas vias urbanas do DF sob a responsabilidade
do Departamento de Trânsito.

Detran recomenda cautela ao contratar transporte escolar:
Com o início do ano letivo 2017, o Detran-DF alertou os pais sobre a importância na hora
de escolher o transporte de seus filhos. O Órgão forneceu orientações, por meio da mídia,
com recomendações aos responsáveis, visando garantir um transporte seguro aos seus filhos.

Fevereiro
Detran fiscaliza mais de 100 veículos de autoescolas:
O Detran-DF realizou operações de fiscalização dos veículos de autoescolas nas áreas de
exame do Plano Piloto. A Gerência de Fiscalização Administrativa abordou 85 automóveis e
23 motocicletas, que estavam em aula. Durante a fiscalização foram constatadas 19
irregularidades, dentre elas, 12 instrutores não possuíam o documento necessário para
ministrar a aula, quatro alunos estavam sem identidade e sem licença de aprendizagem e um
veículo foi retido por apresentar placa ilegível. As autoescolas serão autuadas e o Detran dará
continuidade às operações de fiscalização administrativa em autoescolas e clínicas, visando
garantir aos alunos uma formação de qualidade.

20

Detran fiscaliza 49 veículos de autoescolas em Taguatinga:
O Detran-DF realizou mais uma operação de fiscalização dos veículos de autoescolas. Desta
vez, nas áreas de exame de Taguatinga. A Gerência de Fiscalização Administrativa abordou
49 automóveis e foram constatadas 21 irregularidades, dentre elas, três alunos estavam sem
licença de aprendizagem e dois veículos foram autuados por estarem fora dos padrões
exigidos pela legislação. Além disso, nove alunos não estavam registrados no sistema de
agendamento do Detran e sete licenças de aprendizagem estavam sem a assinatura do diretor
de ensino da autoescola.

Março
Viatura do Detran faz transporte de córneas:
Mais uma ação solidária foi realizada na manhã de 7 de março, por volta das 10h, por uma
equipe de agentes de trânsito do Detran/DF, que foi acionada pela Central Integrada de
Atendimento e Despacho (Ciade) para dar apoio à Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgão da Secretaria de Saúde do DF.

Detran arrecada livros literários para bibliotecas pública:
Em 2017, fez dois anos que o Detran-DF se tornou o primeiro Detran do Brasil a iniciar
um projeto de coleta de livros literários, doados pelos servidores e, logo depois, pela
população. Em 40 meses, o projeto alcançou a marca de quase 30 mil livros doados,
entregues à Secretaria de Cultura do DF e distribuídos às bibliotecas públicas do GDF. A
ideia partiu do servidor do Detran – e também escritor – Wilson Rossato, que fez uma
grande mobilização junto aos colegas, em 2013, para arrecadar livros literários e doá-los à
uma escola pública que, após uma forte chuva, teve a biblioteca inundada e perdeu
praticamente todos os seus volumes.

Detran fiscaliza a implantação do QR Code em placas:
O Detran-DF, por meio da Gerência de Fiscalização Administrativa, realizou uma operação
de fiscalização em duas empresas fabricantes de placas de identificação de veículos. O
objetivo foi verificar se essas empresas estavam atendendo as exigências para a inserção do
Código Bidimensional (QR Code). As empresas visitadas estavam dentro das conformidades.

Abril
Campanha Ultrapasse. Não Passe. :
Celebrado no dia 15 de abril, o Dia Mundial do Ciclista foi comemorado pelo Detran-DF
com o lançamento da campanha “Ultrapasse. Não passe”, em Planaltina-DF. A campanha
utiliza o “respeitômetro”, material educativo agora muito conhecido em Brasília. Cerca de
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oito Regiões Administrativas do DF já receberam a campanha, com 14 passeios ciclísticos
coordenados pela Gerência de Ações Educativas.

Operação Pontos para a Vida:
O Detran–DF deu início à operação Pontos para a Vida, que consiste em retirar das vias os
condutores com CNH suspensas ou cassadas e continuam dirigindo. Segundo um
levantamento da Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito (Dirpol), cerca de
1.500 condutores, que estão impedidos de dirigir, podem estar descumprindo a penalidade.

Maio
Maio Amarelo com intensa programação educativa e de fiscalização:
Em maio, o Detran-DF se uniu a milhares de organizações sociais e governamentais do
mundo inteiro para chamar a atenção da sociedade sobre a importância da segurança no
trânsito. O Movimento Maio Amarelo, em sua quarta edição abordou o tema "Minha
Escolha Faz a Diferença no Trânsito". Ações de fiscalização e de educação de trânsito do
Detran fizeram parte na programação de atividades do mês de maio.

Luz de LED nos semáforos:
Os 3.160 semáforos instalados nas vias urbanas do DF tiveram suas lâmpadas
incandescentes substituídas por 7.160 LEDs. Isso resultou em uma economia de 92% dos
custos com energia elétrica consumida pelos equipamentos semafóricos. A troca da
tecnologia foi resultado de um termo de cooperação celebrado entre a Engenharia do Detran
e a CEB.

Detran promove ação da campanha Pare de Dirigir Teclando:
Engajado na campanha contra o uso do celular ao volante, o Detran-DF, em parceria com
os Correios, adesivou a frota da empresa com a mensagem da campanha “Pare de Dirigir
Teclando”. A ideia foi chamar a atenção da população sobre o risco do uso do celular ao
volante.

Junho
Primeira aula prática do Curso de Superação do Medo de Dirigir:
O Núcleo de Formação e Cursos de Trânsito (Nufor) realizou, na manhã do dia 4 de junho,
uma aula prática com alunos do Curso de Iniciação da Superação ao Medo de Dirigir.

Agentes treinam para atuar na Operação Pontos para Vida:
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Agentes de trânsito participaram de capacitação para a Operação Pontos para a Vida. Cerca
de 200 servidores da fiscalização de trânsito foram capacitados no curso ministrado pelo
agente Arthur Magalhães, nas Copols Oeste e Metropolitana. A Operação Pontos para a
Vida consiste em retirar das vias os condutores suspensos ou cassados que insistem em
continuar dirigindo. Segundo um levantamento do Detran, cerca de 1.500 condutores
podem estar descumprindo a penalidade.

Número de mortes no DF é 37% menor após a Lei Seca:
O nono ano da Lei Seca registrou o menor número de óbitos no trânsito do Distrito Federal
desde junho de 2008, quando houve a implantação da Lei nº 11.705. Estudo elaborado pela
Gerência de Estatística do Detran-DF aponta que houve redução de 37% no número de
óbitos ocorridos entre 20 de junho de 2016 e 11 de junho de 2017 (314 mortos) em
comparação ao período de 20 junho de 2007 a 19 de junho de 2008 (500 mortos). São 864
vidas poupadas ao longo desses nove anos.

Detran conclui sinalização da ciclofaixa da Avenida Castanheiras:
O Detran-DF, em parceria com o DER, concluiu o trabalho de implantação de tachões na
Avenida Castanheiras, última etapa da sinalização para a conclusão da nova ciclofaixa de
Águas Claras.

Detran-DF é premiado no Maio Amarelo:
O Detran-DF foi premiado pelo trabalho que desenvolveu no Maio Amarelo 2017. Durante
a cerimônia “Destaques do Maio Amarelo”, realizada pelo Observatório Nacional de
Segurança Viária (ONSV), em São Paulo, a Autarquia foi homenageada pelos resultados
alcançados através das atividades nas áreas de educação e fiscalização no mês de maio.

Julho
Curso de Mecânica e Condução Defensiva para Motociclistas:
Preocupado com o crescimento da frota de motos no Distrito Federal, o Detran, por meio
do Núcleo de Formação e Cursos de Trânsito (Nufor), ofereceu o curso Mecânica e
Condução Defensiva para Motos, em julho, na Escola Pública de Trânsito (EPT).

Ouvidoria do Detran-DF entre as mais elogiadas pelo cidadão:
A Ouvidoria do Detran-DF é uma das mais elogiadas pelos cidadãos do Distrito Federal. O
reconhecimento foi feito pela Ouvidoria-Geral do DF, em evento de lançamento do Manual
de Atendimento de Ouvidoria, que aconteceu no Auditório da Escola de Governo do DF
(Egov).
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Reconhecimento Nacional Projeto Cine Detran:
O projeto Cine Detran, criado pela Diretoria de Educação de Trânsito, foi citado no livro
“Mobilidade Humana para um Brasil Urbano” da Associação Nacional de Transportes
Públicos (ANTP). A publicação da ANTP é uma análise do que aconteceu nos transportes,
trânsito e mobilidade urbana no Brasil nos últimos 20 anos, citando 150 experiências
consideradas boas práticas para mobilidade que foram aplicadas nas cidades brasileiras.

Detran lançou o novo projeto de reformulação pedagógica:
Preocupado com a qualidade da formação do condutor, o Detran-DF apresentou aos
Centros de Formação de Condutores (CFCs), o Projeto de Reformulação Pedagógica da
Formação Inicial de Condutores, no auditório do Detran Sede. O projeto prevê a
capacitação inicial dos 282 instrutores teóricos dos Centros de Formação de Condutores
(CFCs) do DF e, posteriormente, os instrutores práticos.

Sistema de Notificação Eletrônica (SNE):
O condutor ou proprietário de veículo que aderiu ao SNE passou a ter o desconto de 40%
nas multas oriundas do Detran-DF. O cadastro no Sistema é realizado por meio do
aplicativo SNE, disponibilizado no Google Play e na APP Store, ou por meio do site do
Detran (http://www.detran.df.gov.br).

Detran lança o Protocolo de Autorização Provisória:
Com o propósito de oferecer mais conforto e um serviço de qualidade, o Detran implantou
o Protocolo de Autorização Provisória para a Circulação de Veículo. Os proprietários de
veículos que quitarem seus débitos e não receberem o CRLV podem emitir o Protocolo por
meio do site www.detran.df.gov.br. O documento terá validade de 30 dias, prazo máximo
para o recebimento do CRLV no endereço cadastrado no sistema. Essa modernização do
atendimento visa facilitar o acesso do cidadão ao CRLV sem precisar que ele se desloque até
o órgão.

Detran adquire 88 novos etilômetros:
O Detran adquiriu 88 etilômetros. Os equipamentos reforçaram as ações de fiscalização de
trânsito voltadas a coibir os condutores que insistem em dirigir após a ingestão de bebida
alcoólica.

Curso para pedestre:
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O Núcleo de Programas Educativos de Trânsito realizou, pela primeira vez no Distrito
Federal, o curso “Pedestre: sua atitude, sua segurança”. A primeira turma foi composta por
um grupo de 20 idosos, com idades entre 60 e 80 anos, os mais vulneráveis no trânsito.

Agosto
Detran produz e recicla placas de trânsito:
Mais de 3.900 placas de trânsito foram implantadas e recuperadas no 1º semestre de 2017,
com o apoio de 27 apenados da Funap. Um trabalho relevante para o trânsito e para a
reintegração de pessoas egressas do sistema prisional. O trabalho inclui, além de produzir e
recuperar placas, implantar a sinalização vertical e horizontal. Somente no primeiro semestre
deste ano, foram colocadas 1.892 placas nas vias. Outras 1.309, amassadas ou caídas, foram
recuperadas no local e mais 710 placas foram recicladas.

Setembro
Bolsões de Motos:
Com o objetivo de oferecer mais segurança a motoristas, motociclistas e pedestres, a
Engenharia de Trânsito criou um espaço exclusivo nos cruzamentos semafóricos para que as
motos possam aguardar na frente dos outros veículos até a abertura dos semáforos. Trata-se
da implantação do projeto Bolsão de Motos que foi iniciado pelas vias S1 e N1 no Eixo
Monumental.

1º Ciclo de Formação de Mobilidade e Trânsito:
A Diretoria de Educação de Trânsito realizou, em setembro, a aula inaugural do curso
Formação em Mobilidade e Trânsito, oferecido na modalidade à distância para professores,
coordenadores e diretores de escolas públicas. Trata-se do primeiro curso oferecido pelo
Detran no Ambiente Virtual de Aprendizagem e vai capacitar 2.700 educadores para atuar
ativamente no programa Detran nas Escolas.

Outubro
Projeto de captação de água das chuvas:
Com o propósito de economizar e otimizar o uso da água tratada em suas dependências, o
Detran-DF implantou um sistema de captação de água de chuva no Depósito de Veículos do
Plano Piloto (DVA-I) e nas unidade de Taguatinga e do Setor de Cargas (Vadel). A
economia média proporcionada pelo projeto supera 250 mil litros de água, por mês, utilizada
na lavagem de viaturas, pátios e faixas de pedestre. Somente no Depósito, com o uso da água
das chuvas, a economia de água potável chega a 100 metros cúbicos, por mês. De janeiro
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para fevereiro, a redução em Taguatinga chegou a 102 metros cúbicos, enquanto na Vadel a
redução foi de 46.

Novembro
CNH Digital:
O Detran-DF foi o segundo órgão de trânsito do País a adotar a CNH digital. Atualmente,
mais de 200 mil condutores de veículos do DF, que possuem a CNH em papel com QR
Code no verso, podem solicitar suas carteiras digitais. E o melhor de tudo, de graça.

Mutirão de vistorias:
Neste fim de ano, 4.441 proprietários de veículos foram atendidos nos mutirões organizados
pela Gerência de Exame, Inspeção Técnica Veicular e de Emissão de Gases Poluentes
(Gerinsp), que fez uma grande força-tarefa nos finais de semana dos meses de novembro de
dezembro.

Dezembro
UOPA: Fiscalização por drones:
O Detran-DF, por meio da Unidade de Operações Aéreas, iniciou mais uma modalidade de
fiscalização nas vias urbanas de Brasília com a utilização de drones. O principal objetivo é
monitorar condutores que usam o celular enquanto dirigem. Mas os agentes também estarão
atentos a outras situações de infrações, como o desrespeito ao pedestre na faixa,
estacionamento irregular, circulação em locais proibidos, dentre outras.

Detran entrega certificado para 261 alunos do curso teórico de direção:
A Diretoria de Educação de Trânsito realizou, na manhã do dia 15, uma cerimônia no
Auditório do órgão, para a entrega dos certificados aos alunos concluintes do Curso Teórico
de Obtenção de Permissão para Dirigir Veículos Automotores.

Operação Festa Segura Fim de Ano 2017:
Durante a Operação Festa Segura, realizada pelo Detran-DF entre 18 de dezembro de 2017
à madrugada de 8 de janeiro de 2018, 582 condutores foram flagrados conduzindo veículo
sob efeito de álcool e sete deles foram presos em flagrante, pois o teste de alcoolemia
constatou índice alcoólico considerado crime, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. Com o objetivo de reforçar a fiscalização no período de festas de fim de ano,
foram realizadas 216 operações de fiscalização, mais do que as 200 previstas para o período,
divididas entre blitz em pontos fixos e patrulhamentos com abordagens, especialmente em
regiões de bares, restaurantes, casas de shows e clubes. Nos 22 dias de operações, os agentes
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de trânsito realizaram 42.176 consultas de veículos e condutores e 2.931 abordagens,
resultando na autuação de 181 condutores não habilitados, 2.807 por falta de cinto de
segurança, 103 por transporte de crianças sem o uso de cadeirinhas ou outros dispositivos,
além de 9.738 por infrações diversas – incluindo estacionamento irregular de veículos – e
remoção de 1.168 veículos ao depósito da autarquia.

DF fechou 2017 com redução recorde de morte no trânsito:
O Detran-DF fechou o ano de 2017 com o menor número de mortes já registrado no
trânsito em toda a história do Distrito Federal, 254, contra 390 no mesmo período de 2016.
Uma redução de 35% na quantidade de mortes no DF em um ano. Se considerar somente as
vias urbanas, de responsabilidade do Detran e onde as velocidades são mais baixas, o
número de mortes foi reduzido em 37% no mesmo ano. Caiu de 143 vítimas, em 2016, para
90, em 2017.

Principais ações e projetos executados em 2016
Janeiro
Detran-DF tem o melhor resultado no trânsito em 20 anos:
Em 2015, o Detran-DF registrou o menor número de mortes no trânsito dos últimos 20
anos, 335. Uma redução de 17,5% em relação ao ano passado quando ocorreram 406
mortes. O diretor-geral adjunto do Detran-DF, José Antônio de Araújo, atribuiu esse
resultado às ações educativas voltadas para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas e às
operações de fiscalização de trânsito realizadas em parceria com a PMDF e o DER, em
especial as relativas à Lei Seca.

Fevereiro
Detran lança sistema de controle e monitoramento de exames:
O diretor-geral do Detran-DF, Jayme Amorim, anunciou o início da implantação da
biometria e da telemetria nos exames práticos e teóricos para a obtenção da CNH, visando
impedir que candidatos consigam a carteira por meios fraudulentos e evitar que pessoas
despreparadas comprometam a segurança do trânsito.

Março
Detran participa do Plano Tático Integrado para as Olimpíadas:
O diretor-geral do Detran/DF, Jayme Amorim, participou do ato solene de assinatura do
Plano Tático Integrado da Segurança Pública e Defesa Civil (PTI) para os Jogos Olímpicos
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Rio 2016, que inclui todas as pastas da Segurança Pública e diversos outros órgãos do
Governo de Brasília.

Campanha Detran nas Escolas visita creche Soldadinho de Chumbo:
O Detran realizou mais uma etapa da campanha Detran nas Escolas, na creche Soldadinho
de Chumbo, no Setor Militar Urbano. Cerca de 100 crianças com idade entre 3 e 5 anos,
participaram de brincadeiras, gincanas e atividades propostas pela equipe do Núcleo de
Campanha Educativa de Trânsito.

Abril
Detran comemora os 19 anos do respeito à faixa de pedestres:
O Detran-DF realizou atividades educativas de trânsito em Taguatinga, Ceilândia, Águas
Claras e Plano Piloto, para comemorar o aniversário de 19 anos do lançamento da campanha
que estimulou o respeito ao pedestre na faixa.

Detran reduziu a velocidade das principais vias de Águas Claras:
O Detran reduziu o limite de velocidade das Avenidas Araucárias e Castanheiras, em Águas
Claras, de 60 km para 50 km. A mudança é uma medida de segurança e um pedido dos
moradores, já que a Região Administrativa vai receber ciclofaixas nas principais vias e
também por possuir um fluxo muito grande de veículos.

Detran promove leilão de veículos:
O Detran-DF promoveu o segundo leilão de veículos e sucatas de 2016, no Ginásio de
Esportes de Sobradinho. O objetivo é dar destinação aos veículos retidos, removidos ou
apreendidos pela fiscalização de trânsito, há mais de 60 dias, e que não foram procurados
por seus proprietários. Entre as unidades que serão leiloadas encontram-se veículos das mais
variadas marcas como Alfa Romeo, BMW, Honda, Fiat, VW, entre outros.

Detran comemora 19 anos da faixa com ações educativas:
Em abril de 1997, Brasília dava os primeiros passos para uma conquista que a tornou
referência nacional como a capital do respeito ao pedestre. São 19 anos da implantação da
faixa de pedestre no Distrito Federal. A importância das mais de cinco mil faixas de
pedestres implantadas no DF se caracteriza pelas estatísticas de trânsito. Mesmo com o
crescimento populacional, continua caindo a quantidade de pedestres vítimas de
atropelamento. Em 1997, ano da implantação da faixa, 202 pessoas morreram atropeladas
nas vias do DF, enquanto em 2015 foram 113 pedestres. Uma redução de 44%.
Ouvidoria Itinerante do Detran faz atendimento nas unidades:
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Visando melhor atendimento ao usuário, a Ouvidoria do Detran-DF diversificou sua
estratégia de trabalho com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade às informações
pertinentes ao órgão. A Ouvidoria Itinerante começou por Sobradinho. Depois foi a vez do
do Paranoá. Na sequência, a Ouvidoria Itinerante atendeu nas unidades do Shopping
Popular, Vadel, Taguatinga, Brazlândia, Gama, Depósito da Asa Norte, Direduc, Recanto
das Emas e Planaltina.

Detran conclui sinalização na ciclofaixa e faz campanha educativa:
O Detran-DF, por meio da Diretoria de Educação de Trânsito, realizou uma série de
atividades educativas, nas principais avenidas de Águas Claras, visando orientar ciclistas e
motoristas sobre o uso seguro da ciclofaixa.

Detran leva educação de trânsito ao Circuito de Feiras do Livro do DF:
O Detran-DF realizou atividades de educação de trânsito dentro da programação do
Circuito de Feiras do Livro, na manhã de segunda-feira (11), na biblioteca pública do Gama.

Detran realiza primeira campanha educativa na Ciclofaixa:
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizou na última sexta-feira (8), a primeira
ação educativa de trânsito na ciclofaixa de Águas Claras.

Redução de mortes no trânsito chega a 23% no primeiro trimestre:
O Detran-DF registrou, no primeiro trimestre deste ano, uma redução da ordem de 23% na
quantidade de mortes em acidentes de trânsito. Foram 73 vítimas fatais contra 95 ocorridas
no mesmo período do ano passado. O diretor-geral do Detran, Jayme Amorim, atribuiu esse
resultado à intensificação das campanhas educativas e das operações de fiscalização de
trânsito.

Detran lança campanha de prevenção e combate ao Aedes Aegypti:
O Detran/DF lançou uma campanha de prevenção e combate ao mosquito aedes aegypti,
responsável por transmitir o vírus da dengue, zica e chikungunya. O evento contou com a
presença de servidores de todas as unidades, de empresas parceiras e de uma equipe da
Vigilância Ambiental do DF, que trouxe uma mostra sobre o ciclo da vida do mosquito
transmissor. O objetivo da campanha foi lembrar aos servidores que o combate ao aedes
aegypti requer esforço contínuo de todos.

Maio
Movimento Maio Amarelo foi lançado no Parque da Cidade:
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O Detran-DF, em parceria com o DER, PRF, BPTran e CBMDF, lançou na manhã de
domingo (1) o movimento Maio Amarelo 2016, dando início ao ciclo de atividades
educativas voltadas ao tema da campanha deste ano: “#eusou+1 por um trânsito mais
humano”.

Servidora do Detran no revezamento da Tocha Olímpica:
A nossa atleta campeã, que disputou diversas maratonas representando o Detran-DF, é
vitoriosa mais uma vez. Darilene Rufina Lopes foi agraciada com o prêmio mais desejado
por qualquer atleta do mundo. Participar do revezamento da Tocha dos Jogos Olímpicos
Rio 2016, em sua passagem pelo Distrito Federal.

Detran lança sistema de parcelamento de multas:
O parcelamento de multas relativas às infrações de trânsito de responsabilidade do DetranDF e do DER poderá ser feito no balcão dos postos de atendimento do Departamento,
mediante Requerimento e assinatura de Termo de Compromisso, atendendo à lei 5.551 de
19 de outubro de 2015, sob a regulamentação do Decreto 37.228 de 1º de abril de 2016.

Detran exige biometria e monitoramento de autoescolas:
Já está em vigor o sistema de monitoramento de aulas práticas para aquisição ou adição da
CNH na categoria “B”. O serviço tornou-se obrigatório, a partir de 1º de maio. O candidato
que tiver iniciado o processo de habilitação, a partir dessa data, terá que realizar aulas em
veículos com o sistema de monitoramento e com a coleta biométrica de dados, sob pena de
não ter suas aulas reconhecidas pelo Detran-DF.

Ação educativa orienta a população sobre mudanças no SCS:
O Detran-DF realizou mais uma ação educativa no Setor Comercial Sul, para orientar
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre as mudanças no sentido da maior parte
das vias do setor. Nos locais de maior fluxo de pessoas foram instalados semáforos para
garantir a segurança na travessia dos pedestres nas faixas e dar mais fluidez ao trânsito. A
sinalização vertical e horizontal foi revitalizada e novas faixas de pedestres foram
implantadas.

Nuquav promove ação de alerta sobre o glaucoma:
O Núcleo de Qualidade de Vida do Detran-DF promoveu o evento sobre saúde visual na
unidade do Detran no SIA (antiga Vadel). O objetivo foi alertar servidores, estagiários e
prestadores de serviços sobre o combate ao glaucoma, doença silenciosa considerada a
segunda principal causa de cegueira no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS).
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Maio Amarelo encerra com corrida e passeio ciclístico:
O Detran-DF apoiou a realização do 10º Encontro de Ciclistas e da XII Corrida Tiradentes,
que agitaram o domingo dos brasilienses que gostam de praticar atividades físicas. A corrida
e o passeio ciclístico abriram espaço para a conscientização no trânsito com o movimento
Maio Amarelo.

Detran encerra Maio Amarelo e mantém as ações de conscientização:
Com o intuito de somar ao movimento internacional Maio Amarelo e trabalhar para a
conscientização da sociedade sobre a cidadania no trânsito e o respeito à vida, o Detran-DF
foi às ruas durante todo o mês de maio, com mais de 450 ações educativas e de fiscalização
de trânsito. As ações compreenderam atividades educativas em escolas, parques, vias e
órgãos públicos e privados. O movimento abriu espaço para novos projetos como o Cine
Detran – Mobilidade Urbana nas Escolas do DF, que levou ao Cine Brasília 2.762 estudantes
de diversas instituições de ensino para assistirem o documentário Bike vs Carros, de Fredrik
Gertten.

Junho
Com ação educativa, o Detran-DF inaugurou a faixa-piano:
O Detran-DF inaugurou uma faixa de pedestres em forma de teclado de piano em frente à
Escola de Música de Brasília (EMB). A nova sinalização é uma homenagem à capital
brasileira, considerada referência nacional no respeito ao pedestre, e contempla pedido da
Escola de Música ao Detran a fim de incentivar o respeito à vida no trânsito.

Unidade de Operações Aéreas completa 10 anos:
Ao longo desses 10 anos, a Unidade de Operações Aéreas do Detran-DF já realizou quase
cinco mil operações, atingindo mais de 5200 horas de vôo. O trabalho da equipe de pilotos
do órgão consiste na fiscalização e no policiamento de trânsito, no patrulhamento aéreo
viário, no apoio às ações da engenharia e da educação de trânsito, no transporte de órgãos
para transplantes e no apoio a órgãos externos, entre outros.

Julho
Direção-geral destaca as conquistas em 18 meses de gestão:
A direção-geral do Detran-DF se reuniu com cerca de 100 servidores para um balanço dos
18 meses de atividades à frente do órgão. Entre as conquista estão a reforma completa do
auditório; a aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado, novas impressoras, além da
modernização na área tecnológica, com a implantação da fábrica de software; a aquisição das
viaturas de policiamento e fiscalização de trânsito; a liberação do uso do equipamento de
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segurança não-letal; a implantação do binário de Taguatinga, projeto que estava há 30 anos
parado; a implantação da biometria, para garantir a lisura e a segurança no processo de
habilitação; e a redução no número de mortes no trânsito.

Detran promove curso para diretores, chefes e gestores:
A direção-geral do Detran-DF convocou diretores, gerentes e chefes para o curso Qualidade
do Trabalho no Detran-DF: o papel dos gestores, promovido pelo Núcleo de Desenvolvimento e
Capacitação (Nudec).

Agosto
Detran lançou a 1ª Colônia de Férias Agente Mirim:
Com o objetivo de trabalhar atividades educativas de trânsito com crianças de 6 e 7 anos, o
Detran-DF, por meio da Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), realizou a 1ª Colônia
de Férias Agente Mirim, dos dias 1º a 12 de agosto, no Estacionamento nº 4 do Parque da
Cidade. Na primeira edição do projeto foram disponibilizadas 157 vagas e as crianças
divididas em duas turmas.

Detran adquire simuladores de efeitos de álcool e outras drogas:
O Departamento de Trânsito incrementou as ações educativas de trânsito com óculos que
simulam efeitos de álcool e outras drogas, tanto em condutores como em pedestres. Para
isso, foram adquiridos quatro óculos “DrunkBuster”. A tecnologia americana já é bastante
utilizada nas escolas dos Estados Unidos em ações educativas, mas no Brasil, o Detran-DF é
o primeiro a adquirir os equipamentos.

Setembro
Detran promove corrida na Semana Nacional de Trânsito:
Como parte do cronograma de atividades da Semana Nacional de Trânsito, de 16 a 25 de
setembro, o Detran-DF, por meio de sua Diretoria de Educação, promoveu a Corrida
Detran 2016, no dia 25, no Parque da Cidade.
SNT começou com aulão sobre CNH e atividades na Estrutural:
As atividades da Semana Nacional de Trânsito iniciaram com uma aula teórica sobre Carteira
Nacional de Habilitação, no Museu Nacional de Brasília.

Cine Pedal Brasil e Corrida Detran:
O Detran trouxe pela primeira vez, a Brasília, o Cine Pedal Brasil, que chegou com a
promessa de agitar a rotina dos turistas e dos brasilienses apaixonados por bikes. O Projeto
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inovador e sustentável é bastante convidativo e, por isso, qualquer pessoa pode participar,
seja pedalando a sua bicicleta ou alguma magrela do próprio Cine Pedal.

Outubro
Inversão de vias em Águas Claras:
Com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança no trânsito nas imediações da Estação
Arniqueiras, em Águas Claras, o Detran-DF realizou a inversão em toda extensão norte de
quatro vias: Rua Alecrim e Ruas 12, 13 e 14. A Rua Alecrim e a 13 terão sentido único, do
sul para o norte. Já as Ruas 12 e 14 tiveram o fluxo invertido, sentido único, do norte para o
sul. O trabalho realizado pela Engenharia de Trânsito do Detran também contou com a
implantação de sinalização vertical e horizontal como faixas de pedestre, placas indicativas de
trânsito, entre outros.

Detran investe na qualidade do meio ambiente:
Em homenagem ao Dia do Servidor Público do DF, comemorado em 28 de outubro, o
Comitê Gestor Ecológico (CGE) do Detran-DF promoveu, a Ação MudAr que consistiu no
plantio de dois ipês amarelos, dois roxos, dois brancos e um rosa.

Autorização para Conduzir Ciclomotores:
O Detran-DF, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), promoveu um curso de
formação para condutores que pretendem obter Autorização para Conduzir Ciclomotores
(ACC).

Detran leva Circo de Trânsito para Taguatinga e região:
A Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF (Direduc) continua inovando com
ações educativas voltadas para crianças do ensino fundamental. Desta vez, o Núcleo de
Campanhas Educativas (Nucet), decidiu levar conhecimento através da magia e do encanto
de um picadeiro, por meio do Circo de Trânsito.

Novembro
Curso gratuito para quem tem medo de dirigir:
Detran-DF oferece mais uma turma para o curso de Iniciação à Superação do Medo de
Dirigir, com 35 vagas.

Detran faz mutirão de sinalização em todo DF:
A Engenharia de Trânsito do Detran-DF intensificou o trabalho de revitalização da
sinalização horizontal e vertical de diversas regiões de Brasília. As equipes estão empenhadas
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na implantação e na revitalização de faixas de pedestres, faixas de retenção, vagas de
estacionamento, quebra-molas, instalação de novas placas e avisos nas vias, com o alerta de
locais onde é preciso ter mais atenção, em função da existência de escolas, travessias de
pedestres, cruzamentos, dentre outros.

Dezembro
Detran leva educação de trânsito a idosos do Núcleo Bandeirante:
O Detran/DF realizou uma ação educativa para os idosos da Associação Rosas Prateadas
do Núcleo Bandeirante. Na ocasião foi apresentada a peça teatral “Levando a vida na faixa”,
encenada pelas servidoras Magda Brandão e Darilene Rufino e trabalhada em formato lúdico
para a conscientização da travessia segura na faixa de pedestres.

Pêmio Detran/DF de Educação de Trânsito:
O 1º Prêmio Detran-DF de Educação de Trânsito foi entregue em dezembro, no auditório
do órgão. O prêmio foi dividido em 14 categorias envolvendo estudantes da rede de ensino
do DF, motociclistas, motoristas, ciclistas, educadores, idosos e cidadãos em geral. Os três
primeiros colocados de cada categoria receberam R$ 5.000,00 (1º lugar), R$ 3.000,00 (2º
lugar) e R$ 2.000,00 (3º lugar).

Vistoria de veículos em 2016:
Com 8,2% a mais de atendimento em 2016, a Gerência de Exame, Inspeção Técnica de
Veículos e de Emissão de Gases Poluentes do Detran (Gerinsp) festejou o recorde de
247.096 vistorias para transferência de veículos realizadas em 2016, contra 226.954, em 2015.
Somente em dezembro de 2016 foram registradas 31.096 vistorias contra 27.633 em
dezembro de 2015.

Principais ações e projetos executados em 2015
Fevereiro
Detran promove ações educativas antes e durante o Carnaval:
O Detran/DF promoveu ações educativas para conscientizar a população da importância
de se divertir com segurança e consciência no trânsito durante o Carnaval.

Novos radares:
Em substituição aos modelos antigos, o Detran-DF está instalando 206 novos equipamentos
eletrônicos de fiscalização nas vias urbanas. Os equipamentos são mais visíveis e não
intrusivos (não precisam de corte no asfalto), têm funções mais eficientes para a fiscalização
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e monitoramento do trânsito em tempo real, que inclui: câmera de monitoramento, registro
de velocidade, contagem volumétrica, tecnologia OCR - que faz a leitura da placa dos
veículos, permitindo a identificação daqueles que possuem qualquer restrição, inclusive de
roubo e furto.

Detran do SIA muda de endereço:
A unidade do Detran-DF, localizada no SIA, passou a funcionar em novo endereço: Setor de
Transportes Rodoviários e Cargas Sul (STRCS), Trecho 1, antigo prédio da Vadel. Serviços
como vistoria, recurso de infração, medicina e protocolo, além do Conselho de Trânsito do
Distrito Federal (Contrandife), serão disponibilizados na nova unidade, que proporcionará
aos usuários maior conforto, com amplo estacionamento e melhor acessibilidade aos boxes
de vistorias. São 210 vagas para estacionar carros, nove para ônibus e caminhões e 33 para
motos, o dobro do número de vagas que há na antiga unidade. Para vistoria, o proprietário
de veículos pequenos contará com 24 valas, 13 a mais que as disponíveis hoje. Outras três
atenderão veículos grandes (ônibus e caminhões). Com isso, será possível realizar o dobro de
vistorias que são feitas, passando de 315 para 630 por dia.

Março
Taguatinga inovou no atendimento e vistoria:
Com apenas um agendamento, o usuário realiza todo o processo de transferência e já sai da
unidade com o documento do veículo. Idealizado pelo chefe do atendimento, Alexandre
Hamilton, e o chefe da vistoria, Roosevelt Rodrigues, o projeto facilita muito a vida do
usuário. Para isso, foram instalados guichês de atendimento no box para atender
exclusivamente aos proprietários que realizarem as vistorias. Desta forma, concluída a
vistoria, o atendimento é realizado na hora e o cidadão já sai com o novo documento do
veículo em mão.

Mais de 3,5 mil alunos participam de ações educativas do Detran:
O Detran-DF realizou, em março, ações de educação de trânsito com 3.545 alunos de
escolas públicas de Santa Maria, Taguatinga, Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante. Atividades
lúdicas e pedagógicas foram preparadas para fortalecer conceitos de trânsito seguro na
garotada. Outros segmentos da comunidade escolar, como pais, professores e servidores
administrativos das escolas também recebem dicas de trânsito.

Abril
Programa de Preparação para a Aposentadoria:
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O Detran-DF lançou o Programa de Preparação para a Aposentadoria: Preservando Vidas
na Aposentadoria. Na ocasião, a psicóloga do Programa de Preparação para o Período PósCarreira do GDF, Jacqueline Ferraz da Costa Marangoni, ministrou a palestra: Por que se
preparar para a aposentadoria? Com a implantação do PPA, o Detran pretende tornar o
servidor mais esclarecido sobre o processo de aposentadoria, mais consciente para a tomada
de decisão e dar suporte para o afastamento dele do trabalho.

Maio
Primeiro fim de semana do Maio Amarelo:
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 95 condutores por
dirigir sob influência de álcool, três deles foram presos por dirigir com índice considerado
crime, acima de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Projetos de coleta seletiva e descarte de documentos:
E maio o Detran fez a primeira eliminação de documentos não mais utilizados pelo órgão.
Foram doados 789,42 metros lineares de avisos de recebimento de multa (AR) à Associação
dos Catadores de Papéis do Plano Piloto.

Junho
Operação Fumaça:
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o Detran/DF realizou a chamada Operação
Fumaça, abordando veículos com emissão de muita fumaça e realizando o teste do
opacímetro.

Julho
Programa para as escolas:
O Detran e a Secretaria de Educação lançaram o programa "Detran nas Escolas", durante
encontro pedagógico entre os gestores escolares da rede de ensino e o Detran. O evento
ocorreu no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde os
gestores conheceram o programa e foram motivados a incluírem nos projetos pedagógicos
das escolas a educação para o trânsito. O programa é fruto de um acordo de cooperação
técnica entre Detran e Secretaria de Educação com o objetivo de implantar a educação para
o trânsito na rede pública de ensino do DF, em toda a educação básica, nas modalidades de
educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e na educação profissional e será
instituído por meio de assinatura de Termo de Adesão, por parte dos gestores das escolas.
Na educação infantil vão ser utilizados jogos lúdicos para introdução do tema trânsito com
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as crianças. No ensino fundamental, os livros didáticos com a temática trânsito serão
distribuídos para alunos do 1º ao 9º ano, que os utilizarão ao longo do período letivo. A
perspectiva para o ensino médio, EJA e educação profissional é a implantação da proposta
que institui a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores, conforme
diretrizes da Resolução 265 de 2007 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Manual de Procedimentos na área de veículo:
O Detran implantou oficialmente o Manual de Procedimentos de Atendimento de Veículo,
instituído pela Instrução nº 398 de julho de 2015. Servidores do atendimento ao público, em
todas as unidades e postos de atendimento, devem seguir o Manual, que visa padronizar e
unificar o processo dos serviços de veículo. O Manual também deve ser seguido pelos
demais colaboradores e credenciados que exercem atividades relacionadas a veículos.

Agosto
Comitê Gestor Ecológico – CGE
O diretor-geral do Detran instituiu o Comitê Gestor Ecológico – CGE, por meio da
Instrução nº 400, de 15/06/2015, com a finalidade de conduzir o processo de implantação
de estratégias ecológicas para uso dos recursos do Detran, bem como promover ações de
conscientização ambiental junto aos servidores da Autarquia.

Atendimento psicológico aos servidores:
O Detran-DF, por meio da Gerência de Gestão de Pessoas (Gerpes), implantou o
atendimento psicológico aos servidores. As sessões, com 50 minutos de duração, ocorrem
semanalmente ou de acordo com a disponibilidade dos servidores.

Detran lança campanha sobre álcool e trânsito:
O Detran lançou nova campanha publicitária na mídia a fim de conscientizar ciclistas,
pedestres, motociclistas e motoristas de que a ingestão de álcool fragiliza a segurança no
trânsito. Com o slogan "Se beber, fique longe das vias", o departamento quer sensibilizar a
população de Brasília de que todos, após o consumo de bebida alcoólica, ficam vulneráveis a
acidentes, não apenas como condutores, mas também na condição de ciclistas e pedestres.

Detran lança aplicativo:
Desde o início de agosto que o novo

aplicativo do Departamento de Trânsito está

disponível e pode ser baixado em Smartphones com sistema operacional Android. Pelo
aplicativo, é possível fazer consultas de veículos, situação de gravames e da Carteira Nacional
de Habilitação.
37

Setembro
Cuidados ao dirigir sob chuva:
O Detran-DF alerta os motoristas sobre os cuidados que devem ser tomados para diminuir
os riscos de acidentes de trânsito neste período do ano. Com a chegada das chuvas, a pista
molhada e a baixa visibilidade comprometem a segurança das vias, pois aumentam bastante o
risco de acidentes de trânsito.

Curso para servidores de Gestão e Fiscalização de Contratos:
Com o objetivo de promover a capacitação técnica, ampliar o conhecimento e valorizar o
trabalho do gestor de contratos, o Detran ofereceu, em setembro de 2015, o primeiro curso
de Gestão e Fiscalização de Contratos. Com uma carga horária de 20 horas/aula, 38
servidores da autarquia, em especial os gestores de contratos, foram capacitados por uma
equipe formada por quatro servidores do próprio órgão: Danielle Zenni, Marcelo Pacheco,
Tiago Moura e Thiago Osório Lucas.

Novembro
Natal solidário Detran:
Em apoio à campanha de Natal dos Correios, o Detran-DF, por meio do Núcleo de
Qualidade de Vida, disponibilizou cartas de crianças para Papai Noel e contou com a
contribuição dos servidores com essa tradicional ação solidária.

Água para as vítimas do desastre da barragem em MG:
Um caminhão do Detran-DF somou-se ao comboio que partiu de Brasília com 74 mil litros
de água mineral, rumo à cidade de Governador Valadares (MG), afetada pelo rompimento
da barragem de lama da mineradora Samarco.

Campanhas contra o câncer:
Para fechar a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, de conscientização sobre o câncer
de mama e de próstata, o Núcleo de Qualidade de Vida do Detran-DF organizou um coffee
break para servidores e usuários, na manhã do dia 25, no Hall de entrada do Detran Sede.

Dezembro
Detran-DF libera emissão de boleto de infração em recurso:
O Detran-DF, por meio da Diretoria de Controle de Veículos e Condutores, liberou por
meio da função 5152 do Getran e no site do Detran a emissão de boleto para pagamento de
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infrações que estiverem nas seguintes condições: Notificação de Autuação; Defesa Prévia;
Recurso Jari; e Efeito Suspensivo.

Detran-DF tem o melhor resultado no trânsito em 20 anos:
Em 2015, o Detran-DF registrou o menor número de mortes no trânsito dos últimos 20
anos, 335. Uma redução de 17,5% em relação ao ano passado quando ocorreram 406
mortes. O diretor-geral adjunto do Detran-DF, José Antônio de Araújo, atribuiu esse
resultado às ações educativas voltadas para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas e às
operações de fiscalização de trânsito realizadas em parceria com a PMDF e o DER, em
especial as relativas à Lei Seca.

Produtividade dos últimos 4 anos – 2015 a 2018
(Dados até novembro de 2018)
Atividades educativas de trânsito
Quantidade: 3.090 atividades
Público atendido: 2.604.537 pessoas

Cursos ministrados pela Escola Pública de Trânsito
Quantidade: 895 turmas
Público atendido: 18.609 alunos

Vítimas fatais do trânsito no DF
Os últimos 4 anos, 2015 a 2018, comparado a 2011 a 2014
1.257 vítimas fatais no DF de 2015 a 2018
1.673 vítimas fatais no DF de 2011 a 2014
416 mortes a menos que nos 4 anos anteriores
Uma redução de 25% no número de mortes (até novembro de 2018)

Vítimas fatais em vias urbanas (Detran-DF)
Nos últimos 4 anos, 2015 a 2018, comparado a 2011 a 2014
456 vítimas fatais em vias urbanas de 2015 a 2018
545 vítimas fatais em vias urbanas de 2011 a 2014
89 mortes a menos que nos 4 anos anteriores
Uma redução de 16% no número de mortes (até novembro de 2018)

Fiscalização de Trânsito
97.824 Operações diversas de fiscalização em 2015
99.397 Operações diversas de fiscalização em 2016
97.898 Operações diversas de fiscalização em 2017
69.354 Operações diversas de fiscalização em 2018
TOTAL = 364.473 operações realizadas (até novembro de 2018)
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Autuações por alcoolemia
14.266 Condutores autuados por alcoolemia em 2015
15.356 Condutores autuados por alcoolemia em 2016
24.890 Condutores autuados por alcoolemia em 2017
19.202 Condutores autuados por alcoolemia em 2018
TOTAL = 73.714 autuações aplicadas (até novembro de 2018)

Presos em flagrante por alcoolemia
2.046 Presos em flagrante por alcoolemia em 2015
1.895 Presos em flagrante por alcoolemia em 2016
1.743 Presos em flagrante por alcoolemia em 2017
1.611 Presos em flagrante por alcoolemia em 2018
TOTAL = 7.295 presos em flagrante (até novembro de 2018)

Veículos removidos aos depósitos
21.947 Veículos removidos em 2015
21.901 Veículos removidos em 2016
15.866 Veículos removidos em 2017
14.011 Veículos removidos em 2018

TOTAL = 73.725 veículos removidos (até novembro de 2018)

Aumento da frota do DF
Frota 2015 – 1.622.396 veículos. Aumento de 3,8% = 59.014 novos veículos
Frota 2016 – 1.665.165 veículos. Aumento de 2,6% = 42.769 novos veículos
Frota 2017 – 1.716.878 veículos. Aumento de 3,1% = 51.713 novos veículos
Frota 2018 – 1.769.003 veículos. Aumento de 3,0% = 52.125 novos veículos

TOTAL = 205.621 novos veículos circulando no DF

Vistorias realizadas
226.954 Veículos Vistoriados em 2015
245.578 Veículos Vistoriados em 2016
255.510 Veículos Vistoriados em 2017
245.080 Veículos Vistoriados em 2018

TOTAL = 973.122 vistorias realizadas

Veículos emplacados
168.089 Veículos emplacados em 2015
122.631 Veículos emplacados em 2016
78.377 Veículos emplacados em 2017
98.903 Veículos emplacados em 2018

TOTAL = 468.000 veículos emplacados (até novembro de 2018)

Aumento de habilitados no DF
2015 – 1.640.202 habilitados. Aumento de 4,5% = 70.338 novas CNH
2016 – 1.664.509 habilitados. Aumento de 1,5% = 24.307 novas CNH
2017 – 1.702.456 habilitados. Aumento de 2,3% = 37.947 novas CNH
2018 – 1.729.045 habilitados. Aumento de 1,5% = 26.589 novas CNH
TOTAL = 159.181 novas CNH emitidas (até novembro de 2018)
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CNH cassadas e suspensas no DF
CNH suspensas e cassadas em 2015 = 3.876
CNH suspensas e cassadas em 2016 = 5.769
CNH suspensas e cassadas em 2017 = 4.905
CNH suspensas e cassadas em 2018 = 2.933

TOTAL = 17.483 CNH suspensas/cassadas (até novembro de 2018)
- Suspensas nos 4 anos: 15.388 CNH
- Cassadas nos 4 anos: 2.095 CNH

CNH emitidas no DF
Total de CNH emitidas em 2015 = 554.554
Total de CNH emitidas em 2016 = 386.422
Total de CNH emitidas em 2017 = 392.147
Total de CNH emitidas em 2018 = 333.952

TOTAL = 1.667.075 CNH emitidas entre novas, renovação,
mudança de categoria e segunda via (até novembro de 2018)

Placas de sinalização
Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2015 = 4.100
Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2016 = 5.670
Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2017 = 4.296
Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2018 = 3.907
TOTAL = 17.973 placas colocadas (até novembro de 2018)

Faixas de pedestres
Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2015 = 638
Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2016 = 2.211
Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2017 = 1.776
Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2018 = 2.042
TOTAL= 6.667 faixas de pedestre pintadas(até novembro de 2018)

Quebra-molas pintados
Quebra-molas pintados em 2015 = 1.692
Quebra-molas pintados em 2016 = 5.845
Quebra-molas pintados em 2017 = 3.910
Quebra-molas pintados em 2018 = 4.344

TOTAL= 15.791 quebra-molas sinalizados (até novembro de 2018)

Equipamentos de controle de velocidade (Detran)
124 Barreiras eletrônicas
139 Avanços de sinal
186 Pardais

TOTAL = 449 Equipamentos instalados nas vias urbanas

Semáforos
474 cruzamentos semaforizados
3.170 conjuntos semafóricos
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Aquisições e ações relevantes da gestão 2015/2018:
- 02 áreas adquiridas para depósito: no SCIA e em Sobradinho II;
- 04 áreas adquiridas para a fiscalização: no SIA, Gama, Sobradinho I e
Samambaia;
- 14 motocicletas;
- aquisição de três drones;
- efetivação do uso dos 220 dispositivos eletrônicos de controle;
- 88 etilômetros;
- equipamentos de uso individual como espargidor, bastão retrátil, algema
descartável, coletes balísticos, botas, uniformes, luvas, lanternas;
- material de sinalização como cones e barreiras, tonéis, balizadores, cercas
pantográficas, bastão retrátil, entre outros;
- revitalização do auditório do Detran Sede;
- instalação do sistema de captação de água de chuva;
- criação do Protocolo de Autorização de Circulação de Veículo;
- renovação do sistema de rádio de comunicação de analógico para digital;
- implantação da biometria;
- implantação da CNH digital;
- implantação do CRLV digital;
- implantação da placa padrão Mercosul;
- protocolo de Autorização para Circulação de Veículo;
- implantação do sistema de quitação de débitos por meio de cartões de
crédito/débito;
- Alteração do endereço do veículo e do condutor por meio do site;
- pré-agendamento do atendimento ao usuário via sistema;
- credenciamento de novos bancos para recebimento de taxas, multas e serviços;
- escalonamento das datas para a cobrança do CRLV a partir de 2018;
- descentralização do atendimento do Núcleo de Medicina (Numed);
- criação e implantação do sistema de manuais;
- redução da velocidade em vias de Águas Claras, Taguatinga, Plano Piloto e
Ceilândia;
- troca das lâmpadas incandescentes por LEDs;
- implantação de bolsões de motos;
- renovação do contrato de barreiras eletrônicas;
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- campanha Pedestre Visível;
- implantação do ensino a distância;
- programa Detran nas Escolas;
- criação do Cine Detran
- primeiro curso voltado para pedestre.
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