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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo fazer uma comparação entre os índices de 

acidentes no trânsito, antes e depois da implantação da Operação Balada Segura, no Estado 

do Rio Grande do Sul. O Estado colocou a Lei Seca em prática chamando-a de Operação 

Balada Segura, com o propósito de conscientizar a população e assim diminuir o número de 

acidentes de trânsito provocados pela ingestão de bebida alcoólica. Diante do exposto pode-

se dizer que o Estado tem colocado em prática essa lei junto com outros órgãos que são 

responsáveis pelo trânsito. A Balada Segura também envolve educação, pois se trata de uma 

operação de fiscalização baseada em Lei que ocorre de forma continuada, e tem uma 

atuação em escolas, ruas, bares e blitz, com uma equipe de educação. Assim sendo, podemos 

destacar os elementos metodológicos utilizados neste projeto de trabalho que foram 

pesquisas bibliográficas, on line, em artigos e elaboração e análise de gráficos. O 

comportamento imprudente no trânsito pode acarretar em acidentes, que muitas vezes são 

irreversíveis. Pensando nisso que este projeto de trabalho foi proposto, visando preservar 

vidas promovendo uma mudança comportamental dos indivíduos no trânsito, utilizando a 

estatística para levar o conhecimento obtido, neste projeto, à população. Da mesma forma, 

busca conscientizar futuros professores de matemática que podem utilizar estes dados 

estatísticos em suas aulas de matemática. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, os acidentes de trânsito tornaram-se uma das maiores causas de morte, sendo 

uma triste realidade, principalmente de jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos de idade, o 

que causa grande preocupação à sociedade (RIO GRANDE DO SUL, 2010). 
O consumo de bebidas alcoólicas aliado à direção de veículos é um relevante problema de 

saúde pública, causando muitas vezes a morte. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que ocorram cerca de 770 mil mortes no mundo por ano em decorrência do uso do 

álcool no trânsito. 

O presente trabalho busca apresentar os resultados obtidos a partir de uma pesquisa 

realizada para a disciplina de Metodologias para o Ensino da Matemática I do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus Alegrete que tinha como 

objetivo a elaboração de um plano de aula para o Ensino Fundamental cuja metodologia 

empregada fosse o ensino da matemática por meio de projetos. O interesse dos acadêmicos 

pelo tema e a importância de que o mesmo fosse abordado junto a alunos do Ensino 

Fundamental deu origem a presente pesquisa. Assim, um dos objetivos deste projeto é avaliar 

os dados quantitativos e qualitativos envolvendo o tema Operação Balada Segura, de forma a 

analisar se esta lei tem a eficácia esperada. 

Considerando a frequência com que as pessoas dirigem alcoolizadas nas cidades que 

participam da Operação Balada Segura, poderemos chegar a alguns dados estatísticos que nos 

mostrarão qual o percentual de pessoas que obedecem a essa lei, onde se proíbe dirigir 

alcoolizado. O Projeto buscará através de práticas educativas alertar à sociedade sobre a 

importância de programas de educação no trânsito e para o aumento da fiscalização sobre os 

motoristas imprudentes, com atenção especial para os pedestres, ciclistas, crianças e idosos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

A Operação Balada Segura foi instituída no Rio Grande do Sul pela Lei nº 13.963/2012, 

de 30 de março de 2012 (RIO GRANDE DO SUL, 2012). A operação tem como objetivo 

realizar, de forma integrada e contínua, as ações de fiscalização e de educação, em especial o 

combate à alcoolemia no trânsito, em locais e horários de maior incidência de acidentes. 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o trânsito no Brasil é considerado um dos 

piores e mais perigosos do mundo.  

Conforme o art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 2008, p. 9): “considera-se 

trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga”. Portanto, é direito de todos (passageiro, condutor, pedestre) compartilharem desse 

espaço, preservando sua segurança e suas vidas, independente do modo de locomoção que 

utilizarem para o seu deslocamento. O gráfico 1 mostra, em porcentagem, o que a população 

gaúcha pensa a respeito da Operação Balada Segura: 

 

http://www3.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=57519&hTexto=&Hid_IDNorma=57519


XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

485 
 

 
Gráfico1: Avaliação da Balada Segura  

         Fonte: http:// www.baladasegura.rs.gov.br 

Considerando esses dados pode-se dizer que a maior parte da população tem 

conhecimento e apoia esta lei.  

O consumo de álcool altera o funcionamento do organismo, afetando diretamente o 

sistema nervoso central. A ingestão de bebidas alcoólicas está associada a comportamentos de 

risco, uma vez que perturba a capacidade de perceber e reagir a ameaças e fazer julgamentos. 

Algumas pessoas se perguntam por que o índice de álcool no Brasil é tão baixo comparado a 

outros países, e a resposta é simples, pois a legislação brasileira considera o fato de o efeito 

ser diferente para cada pessoa e não existir limite seguro para o álcool no organismo. Como a 

lei deve valer para todos, não há diferenciação entre motoristas jovens e experientes, como em 

alguns países, onde o limite adotado é o que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda para condutores jovens, 0,02g/dl. 

A quantidade de álcool necessária para aprovação no bafômetro depende de muitos 

fatores como o sexo, o peso da pessoa, a etnia, o metabolismo, se a pessoa comeu e qual foi o 

tipo de alimento consumido antes de beber. Por isso, é impossível dizer com segurança a 

quantidade de bebida suficiente que se pode ingerir para fazer o teste do bafômetro com 

tranquilidade. Sendo assim pode-se dizer que não há quantidade de álcool segura para poder 

dirigir, segundo a Lei nº 12.760 de 20 de dezembro de 2012:  

 
Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 

psicoativa que determine dependência: Infração - gravíssima; Penalidade - multa 

(dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida 

administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, 

observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 

- do Código de Trânsito Brasileiro.  

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 

reincidência no período de até 12 (doze) meses. (BRASIL, 2012) 

 
A Lei nº 13.963/2012 (RIO GRANDE DO SUL, 2012) combinada com as Leis 

11.705/2008 (BRASIL, 2008) e 12.760/2012 (BRASIL, 2012), que modificaram o Código de 

Transito Brasileiro, serviram para dar um maior rigor à verificação da alcoolemia no sangue 

de quem está na direção de veiculo automotor, bem como punições mais severas. Entretanto, 

essas medidas necessárias não estão atingindo a eficácia esperada, pois, cada vez mais pessoas 

estão ingerindo bebidas alcoólicas e dirigindo, gerando com isso, a perda cada vez maior de 

vidas nos acidentes de trânsito. 

 

3 METODOLOGIA 
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O atual projeto surgiu a partir do interesse dos acadêmicos e de sugestões feitas pela 

professora de Metodologias para o Ensino da Matemática I. O trabalho proposto como projeto 

de trabalho a princípio seria um projeto para avaliação do semestre, mas como o tema 

escolhido foi Operação Balada Segura, o projeto foi se aprofundando no tema e gerando cada 

vez mais iniciativas para colocá-lo em prática. 

Deste modo, realizamos algumas pesquisas a fim de conhecer e saber o que mudou com o 

início da Operação Balada Segura no Rio Grande do Sul. Foram elaborados alguns gráficos, e 

a chave de todo esse trabalho é a estatística que nos tem auxiliado para elaboração dos 

gráficos e no trabalho como um todo. 

O Rio Grande do Sul teve uma redução de 9,4% nas mortes no trânsito de 2010 a 2013. 

Desde 2011, é realizada a Balada Segura, iniciativa que intensificou a fiscalização dos 

motoristas. Segundo informações divulgadas Governo Estadual e o Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN), em Porto Alegre, o número caiu de cerca de 2.191 para 1.984 neste 

período.O número de mortes em 2013 é 5,1% menor que o de 2012, quando 2.091 pessoas 

perderam a vida. O índice de mortes a cada 10 mil veículos caiu 25,7%, de 4,7 para 3,5 de 

2010 para 2013, sendo que a frota teve neste período um aumento estimado pelo órgão em 7% 

ao ano. Para termos um parecer mais preciso sobre os números de blitz, autuações e pessoas 

que mudaram seu meio de transporte ao ingerir bebida alcóolica, pesquisamos esses índices 

com o DETRAN. Vejamos os seguintes dados estatísticos nos gráficos 2 e 3 : 

 

 
Gráfico 2: Número de veículos abordados, autuados e recolhidos 

Fonte: http://www.baladasegura.rs.gov.br 

0 40.000 80.000 120.000

Veículos Abordados

Veículos Autuados

Veículos Recolhidos

CNHs Recolhidas

CRLVs Recolhidas

Total de Autuações

Solicitações para a realização…

Teste de eliômetro realizados

Autuados por Recusa - Art.…

Autuados por Teste - Art. 165

Autuados Crime - Art. 165 e…

Total de Autuados por Teste

Total

2ª Fase

1ª Fase



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

487 
 

 
Gráfico 3: Número de blitz realizadas no Estado 

Fonte: http://www.baladasegura.rs.gov.br 

Assim podemos perceber que o número de blitz aumentou em 2014, em virtude disso 

elaboramos outro gráfico que mostra que mesmo o número de blitz tendo aumentado, parte da 

população continua negligente: 

 

 
Gráfico 4: Pesquisa sobre os meios de transporte utilizados, ao ingerir bebida alcóolica 

Fonte: http://www.baladasegura.rs.gov.br 

Com esses dados podemos dizer que a maioria das pessoas conhece a lei, mas não a 

coloca em prática no seu cotidiano. Este projeto continuará a ser trabalhado na expectativa, de 

que através da estatística podemos levar esses dados à população, e assim, mostrar o que o 

descumprimento desta Lei pode causar.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente projeto veio a corroborar a importância da Operação Balada Segura para o 

Estado do Rio Grande do Sul. 

É importante salientar, que o objetivo dessa operação é a prevenção e, a educação é 

melhor forma de prevenir acidentes. Todos os dias assistimos na televisão ou lemos nos 

jornais a quantidade de acidentes com mortes no trânsito e, o mais preocupante é que em sua 

grande maioria as vítimas são jovens, que voltavam de festas e, quase sempre são encontradas 

garrafas de bebidas alcoólicas nos veículos. Precisamos mudar esse cenário, cuidar de nossos 

jovens, trazer cada vez mais informações buscando a prevenção. A melhor alternativa para 

mudar esse cenário é investir na educação, de baixo para cima, mostrando aos jovens o quão 

perigoso e fatal pode ser ingerir bebidas alcoólicas e dirigir. 

Diante disso, o presente trabalho se mostrou oportuno e eficaz, pois, diante dos dados 

obtidos, conseguimos por meio da estatística retratar a realidade do trânsito no nosso Estado. 

É importante seguir com a coleta de dados e informações, na busca de respostas ainda mais 

concretas, e meios para diminuir essa elevada taxa de consumo de álcool e direção. Da mesma 
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forma, estas informações são importantes para que os professores possam utilizar estes dados 

estatísticos em suas aulas de matemática. 
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