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ATOS INSEGUROS

Ÿ É a maneira como as pessoas se expõem, consciente 
ou inconscientemente, a riscos de acidentes. São 
esses os atos responsáveis por muitos dos acidentes 
de trabalho e que estão presentes na maioria dos 
casos em que há alguém ferido.

Ÿ Distrações, como falar ao telefone ou comer, tornam 
um motorista menos capaz de ver problemas 
potenciais e reagir adequadamente a eles. Não são só 
os motoristas jovens que provocam acidentes. As 
pessoas que já dirigem há algum tempo podem ficar 
excessivamente confiantes em suas habilidades de 
condução e deixar suas habilidades desleixadas. 
Todos os motoristas precisam se lembrar de 
ficarem focados. 
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 Condição Insegura 
no Trânsito
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Atos e condições inseguras podem estar em vários lugares. Pode ser sem você perceber ou por 
existir a muito tempo, aquilo que era errado se torna normal e não passa mais a ser perceptível.

ENTENDA UM POUCO MAIS SOBRE ESSES CONCEITOS.

Ÿ Estar alerta e de prontidão (não sonolento ou sob a 
influência de drogas ou álcool) permite reagir 
rapidamente a problemas potenciais, como quando 
o motorista no carro à frente freia no último minuto. 
Obviamente, o álcool ou drogas (incluindo 
medicamentos) afetam o tempo de reação do 
motorista e seu julgamento. 

Ÿ Dirigir enquanto sonolento tem o mesmo efeito e é 
uma das principais causas de acidentes nas estrada. 
Então é bom descansar antes de sua viagem.

ANIMAIS NA PISTA UM RISCO 
PARA MOTORISTAS

Estar atento, manter distância segura, respeitar os 
limites de velocidade e jamais acionar a buzina porque 
o som pode assustá-lo e ele pode partir para cima do 
seu carro . ‘’Após proceder corretamente, o motorista 
deve entrar em contato com a PRF por meio do 
número 191 após parar o carro no acostamento, no 
caso de um animal solto em uma rodovia federal, para 
que possamos fazer a retirada do animal da pista"
Lembre-se: “não adianta estar certo e ser envolvido 
em acidente. O importante é você não se acidentar. 
Para isso, não basta você dirigir corretamente, é 
preciso que você dirija defendendo-se de acidentes... 
dirija na defensiva”.

Um dos grandes desafios de quem dirige em Rodovias é 
evitar os animais que invadam a pista e por vezes 
acabam se tornando vítimas do trânsito. 


