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APRESENTAÇÃO 

       O projeto “IDOSOS PLANTANDO VIDA NO TRÂNSITO DE ARACAJU” propõe 

a conquista de SEGURANÇA, na mobilidade dos pedestres, com redução de 

atropelamentos.  

       Cada um, no seu papel de participante do trânsito, necessita dessa segurança 

cotidianamente e deve, assim, fazer a sua parte, ao conduzir veículos e/ou transitar 

a pé. Para que obtenhamos êxito, é preciso um procedimento educativo – neste 

sentido, este nosso projeto visa a AUTOEDUCAÇÃO...  

       O respeito pela vida faz parte do processo evolutivo do SER como HUMANO.  

        A vida exige convívio. O convívio diário é de inteira responsabilidade de cada 

um, no coletivo do qual participa e esse convívio realiza-se através de um processo 

autoeducativo. No CONVIVER cotidiano, como seres humanos, a AUTOEDUCAÇÃO 

advém como resultado do próprio processo evolutivo ao que todos estão envolvidos. 

Para que se tenha PAZ no trânsito, com um convívio amistoso e obediência às 

regras estabelecidas, além de leis e sinais de trânsito, o transeunte precisa fazer a 

sua parte! Todos nós, ao participar do trânsito, pedestres e condutores, somos 

APRENDIZES e a conquista da mobilidade com SEGURANÇA depende do 

reconhecimento de que se deve ser compartilhada a responsabilidade pelo trânsito 

seguro, a cada momento. Assim, a autodefesa, autodisciplina e 

autorresponsabilidade são imprescindíveis para que se aprenda ter e promover mais 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO. 

       Nas grandes cidades, a maioria das pessoas se utiliza de um trânsito bastante 

inseguro, mais inseguro, ainda, para com as pessoas idosas. O foco das Ações no 

projeto “Idosos plantando Vida no Trânsito de Aracaju” conduz cada participante 

para a segurança na mobilidade dos pedestres, reconhecendo-se que está a cargo 

de todos. 

       Assim, as pessoas idosas – através do plantio de mudas floríferas no trânsito 

de Aracaju, contando com o apoio das crianças regando este plantio – convidam 

você a PARTICIPAR – responsável e solidariamente – da busca e manutenção de 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO para que todos possam exercer o direito de ir e vir. 

       Através de uma reflexão individual do próprio comportamento, a proposta 

é que cada um de nós adote condutas diárias coerentes com as regras básicas 

do trânsito… Cada um fazendo a sua parte, dando a sua contribuição para a  

MOBILIDADE SEGURA no trânsito. 

       Participe desse MOVIMENTO!  

       Vamos juntos, celebrar a VIDA! Estamos em maioria, com certeza!… 

       Por uma Cultura de Paz no Trânsito de Aracaju! Participe! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Trânsito, o sentido é a Vida! 

- Tema definido pelo CONTRAN - 2019 
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1. INTRODUÇÃO 

 

       O Trânsito em Aracaju modifica-se no ritmo acelerado do crescimento e do 

progresso urbano... De uma pacata cidade só restam lembranças e alguns costumes 

locais; houve mudanças radicais, ao longo dos anos. O trânsito na capital sergipana 

transformou-se e os moradores enfrentam os desafios diários de readaptação à 

realidade urbana... A população cresceu vertiginosamente; o progresso trouxe os 

desafios e os obstáculos característicos de uma grande cidade; e, por isso, se 

multiplicam o número de veículos nas ruas e, também, o número de acidentes de 

trânsito. Para a população idosa – a que tem o ônibus como meio de transporte mais 

utilizado - os problemas enfrentados no trânsito tornam-se ainda mais complexos. As 

estratégias de intervenções para redução de acidentes de trânsito, envolvendo 

pedestres idosos, tornam-se cada vez mais urgentes.   

        Após as análises realizadas pela Subcomissão de Dados do PVT/Aracaju, 

surgiu como estratégia de intervenção preventiva a Ação Educativa “Idoso(a) 

seguro(a) no Trânsito!”, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Ação 

é desenvolvida nas reuniões interativas com grupos de idosos, vinculados à Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

nos bairros aracajuanos, alertando aos participantes desses grupos, quanto à 

realidade de nossa capital, no que diz respeito aos acidentes vitimando idosos. 

Nesses encontros - pretendendo a AUTOEDUCAÇÃO de condutas de prevenção -  

visa-se a capacitação de multiplicadores para a vivência cotidiana de uma Cultura de 

Paz no Trânsito de Aracaju... Há espaço amistoso para que os participantes relatem 

suas experiências, forneçam sugestões e solicitem intervenções de melhoria no 

território, onde se utilizam do trânsito. A equipe da Subcomissão de Dados do 

PVT/Aracaju, após as análises dos Acidentes, quanto aos fatores de riscos e aos 

grupos vulneráveis, ciente também das demandas dos grupos onde foram realizadas 

as reuniões interativas, elaborou o projeto “IDOSOS PLANTANDO VIDA NO 

TRÂNSITO DE ARACAJU”.   

        O projeto contemplará os Bairros da capital sergipana, sendo que o projeto-

piloto será realizado na região do Bairro Porto D’antas e Loteamento Coqueiral. 

        A idealização do projeto surgiu após as reuniões interativas realizadas no 

território definido acima. Na oportunidade, os idosos foram de opinião unânime de 

que há uma necessidade de intervenção local, urgente e sistemática, na Avenida 

Euclides Figueiredo, nas áreas de Educação, de Engenharia e de Fiscalização, a fim 

de que as regras de trânsito sejam respeitadas, tanto individual quanto 

coletivamente, culminando na construção de um trânsito seguro para todos.  

       Assim, os protagonistas do projeto-piloto serão os integrantes dos grupos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS respectivos: 

GRUPO DE CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA MÃE DOS POBRES (Bairro Porto 
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D’antas) e GRUPO INTERGERACIONAL ALEGRIA DE VIVER (Loteamento 

Coqueiral).  

       Junto aos idosos, participarão os Órgãos que compõem o Projeto Vida no 

Trânsito e os parceiros públicos e privados do PVT de Aracaju.  

  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

       A realidade das cidades brasileiras e de sua população tem sofrido significativas 

modificações, ao longo dos anos. Como nos mostram os dados estatísticos, a 

realidade de Aracaju também não é diferente: apresenta-se com um aumento no 

índice de pessoas idosas como pedestres e como vítimas, nos acidentes de trânsito 

- que são, a cada período de análise, mais frequentes e mais alarmantes.  

        Atualmente, a população idosa faz parte integrante e crescente do trânsito de 

Aracaju: como trabalhador, aposentado, pedestre, ciclista, condutor, passageiro, 

motociclista, e/ou profissional do trânsito.  

       Soma-se a esse contexto, o crescimento elevado da frota, nas ruas e avenidas 

da capital sergipana – o que ocorreu, mais acentuadamente, entre os anos 2008 e 

2018. Esse é um fato que se deve, em parte, aos incentivos do governo federal à 

produção de automóveis e motocicletas por meio de subsídios, reduzindo o preço 

para o consumidor. No entanto, há que se considerar – além dos benefícios diretos à 

população – as consequências advindas com o aumento do fluxo de veículos nos 

municípios: congestionamentos; poluição no ar; aumento do estresse, de lesões e 

de mortes causadas pelo trânsito. Na Tabela 01 verificamos que o crescimento da 

frota foi de 134,5 % em Sergipe, sendo que somente na capital o crescimento foi de 

aproximadamente 89,3%.  
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Tabela 01- Variação absoluta e percentual da frota de veículos em 2008 e 2018 
Sergipe e Capital. 

UF/Município 
Ano/Frota Total Var. Perc. da 

Frota Total 2008 e 
2018 

2008 2018 

Sergipe 334.784 785.010 134,5% 

Aracaju 167.217 316.616 89,3% 

Fonte: Detran/SE.   
 

Conforme dados na Tabela 02, apesar de Sergipe ter apresentado um 

crescimento populacional nesse mesmo período, a capital sergipana apresentou 

uma maior variação percentual chegando a 20,9%.  

 

Tabela 02 - Estimativa de população e variação percentual 2008 e 2018.      
Sergipe e Capital. 

Pop. Estimada IBGE 
Aumento da 

População 2008 e 
2018 

Ano 2008 2018 Var. Percentual 

Sergipe 1.999.374 2.278.308 14,0% 

Aracaju 536.785 648.939 20,9% 

Fonte: Datasus.    

 

       Outro aspecto relevante, relacionado ao comportamento humano, é que o corpo 

sofre o desgaste natural ao longo dos anos, o que interfere no desempenho 

satisfatório de todas as funções motoras, sensoriais e cognitivas. No entanto, é 

possível e necessário que se cuide da parte HUMANA que, em todas as fases da 

idade, só depende da EDUCAÇÃO.  

        O que se observa é que - além das regras, sinais e leis necessárias à 

SEGURANÇA de todos e daqueles que são portadores de deficiência – torna-se 

indispensável o cuidado e a valorização em procedimentos regulares de 

AUTOEDUCAÇÃO no trânsito. Quando se valoriza o processo educativo, é possível 

até mesmo superar os efeitos de suas limitações fisiológicas, funcionais e motoras, 

mesmo que haja variedade no modo e intensidade: - no caso de portadores de 

deficiência no campo visual, por exemplo, quantas vezes se observa naquela 
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pessoa uma deambulação que, em nada vem a atrapalhar o trânsito. Quando haja 

algum problema (e é o caso da pessoa idosa) identifica-se que ela é vítima e não a 

operadora das causas do acidente...  Assim, observa-se que os efeitos negativos 

dos problemas físicos, biológicos ou psicossociais – o que é bem comum hoje em 

dia – deixam de ser prejudiciais, desde que haja EDUCAÇÃO.  

       Considera-se que a deficiência na saúde dos órgãos e sistemas do corpo, 

provocando problemas de visão, tato, audição e cinestesia, comprometendo a 

percepção de barulhos, buzinas e dificultando o equilíbrio e orientação espacial do 

pedestre altera o ritmo da locomoção e se reflete numa mobilidade mais reduzida e 

lenta; são alterações importantes, pois, promovem o enfraquecimento muscular; 

articular; o equilíbrio estático e dinâmico. Além de tudo isso, a pessoa com 

deficiência na sua saúde tem mais dificuldade ao fazer o julgamento, em relação à 

distância a que está o veículo e a velocidade desenvolvida por ele.  

       Conclui-se que, no caso da pessoa idosa, em geral, há um conjunto de 

alterações a enfrentar em forma de desafios, no seu cotidiano: são desafios naturais, 

advindos da idade e que requerem respostas instintivas e reflexas com prontidão; e 

são desafios advindos da aquisição de hábitos, atitudes, sentimentos e intuições, 

através de um processo educativo... O trânsito urbano HOJE se mostra repleto de 

problemas: comportamentos de desobediência intolerável às regras de trânsito; 

insustentabilidade e inadequação na infraestrutura; e, principalmente atitudes 

grosseiras e violentas de desrespeito à vida humana.  

       Os integrantes da Subcomissão de Dados do PVT de Aracaju definiram o 

Calçadão da Orla do Porto D’antas como local para execução do projeto-piloto, em 

virtude da recente obra de duplicação da Avenida General Euclides Figueiredo, no 

bairro. Esta duplicação favoreceu o fluxo de veículos motorizados, mas dificultou 

extremamente o fluxo de pedestres – especialmente o fluxo de pessoas idosas - em 

sua travessia: em vez de duas faixas a avenida foi ampliada para seis faixas. O local 

requer, então, urgentemente, com eficiência e eficácia, o concurso de intervenções 

fiscalizadoras e, principalmente, intervenções educativas.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Reduzir o número de vítimas, em atropelamentos, no trânsito de Aracaju, 

sobretudo de pedestres e, mais especificamente, de pessoas idosas. 

 

3.2 Específicos 

 Programar a Ação de acordo com a premência apontada pelos dados coletados, 

de modo que o protagonismo dos Idosos plantando Vida no Trânsito de Aracaju 

seja sugestivo para gerar atitudes que minorem a ocorrência de acidentes no 

trânsito – em primeiro tempo, na Av. General Euclides Figueiredo, na altura do 

Porto D’Antas/Coqueiral; e, na sequência, Capucho e Atalaia, locais 

identificados nas análises dos dados referentes ao número de atropelamentos. 

 Desenvolver Ação Educativa em conjunto com a comunidade local, através da 

participação dos diversos Órgãos membros e parceiros do PVT, com a temática 

“NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA!” (Contran, 2019). 

 Ofertar à população local, serviços de interesse coletivo, na data do Marco do 

Projeto-piloto.  

 Estabelecer, como um marco simbólico do PVT/ Aracaju - o plantio de mudas de 

plantas, o que será executado pelos Idosos, na data da Ação, com a 

revitalização de uma área local, escolhida previamente por eles, a fim de 

convidar a sociedade aracajuana à reflexão do comportamento atual nas vias, 

ao respeito à vida no Trânsito, em prol de um trânsito seguro para todos. 

 Facilitar o processo de conscientização da população local e da que transita na 

Av. General Euclides Figueiredo, no trecho do Porto D’antas e Coqueiral – 

pedestres e condutores, quanto ao respeito às regras do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB): sinalização; ultrapassagem; faixa de pedestres; travessia 

segura; limites de velocidade; uso dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s); abstenção de bebidas alcoólicas e do uso do celular ao dirigir, dentre 

outros. 

 Fortalecer a prática e a integralidade das AÇÕES dos membros e parceiros do 

PVT, públicos e privados. 

 Mobilizar a comunidade local, em conjunto com os grupos participantes da 

Ação, de forma proativa, em todas as etapas do projeto.  

 Contribuir com a melhoria da mobilidade nos territórios. 
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 Estimular a melhoria das condições ofertadas à população pedestre local, 

usuária do transporte público, sobretudo à população idosa. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foi executado um estudo descritivo sobre os acidentes de trânsito por 

atropelamentos ocorridos nos bairros de Aracaju envolvendo pedestres. Os dados 

foram coletados a partir do Banco de Informação contido no Projeto Vida no Trânsito 

dos anos de 2015 a 2018. Realizou-se uma análise descritiva usando o Software 

Excel 2016. O projeto-piloto será executado no calçadão “ORLA DO PORTO 

D’ANTAS”, na Avenida General Euclides Figueiredo, bairro Porto D’antas, incluindo 

o loteamento Coqueiral, onde foi concluída a duplicação da avenida, conforme fotos 

a seguir: 

 
Antes 
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Atualmente 

 

 

 
 

Segundo a avaliação do perfil das vítimas fatais, nos dados do Programa Vida no 

Trânsito (PVT), as faixas etárias que apresentaram maior percentual são em primeiro 

lugar os adultos, de 30 a 59 anos, seguida dos idosos acima de 60 anos, os jovens, de 18 

a 29 anos. E em relação às categorias que se envolveram nos acidentes fatais, 

observou-se que o condutor de moto, ocupa o primeiro lugar no ranking das 

ocorrências, em segundo os pedestres e em terceiro os ciclistas. 
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Gráfico 01 – Frequência da categoria Pedestre com vítimas idosos por ATT ocorridos em 

Aracaju (SE), 2015- 2018. 

 

 

Como mostra o gráfico acima, o ano que teve maior percentual de pedestre 

idoso atropelado foi no ano 2018 com 58,3% seguido de 2017 com 57,1%; em 

relações aos anos anteriores. Com isso mostra a necessidade de intensificação de 

ações educativas nos bairros da capital Sergipana. 

 

4.1 Dinâmica de atuação 

 

Levantamento dos pontos críticos do território, relacionados ao Trânsito: 

Mobilidade, Segurança e Acessibilidade. Este levantamento será realizado pelos 

idosos participantes dos dois grupos do território que são GRUPO DE 

CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA MÃE DOS POBRES (Porto D’antas) e GRUPO 

INTERGERACIONAL ALEGRIA DE VIVER (Coqueiral).  

Através de Rodas Interativas, realizadas pela SMS, será apresentada a 

proposta aos componentes dos grupos e seus respectivos coordenadores. Após 

apresentação e discussão da proposta, serão colhidas as sugestões dos grupos, e 

socializadas as tarefas a serem realizadas por eles.  

Posteriormente, os idosos farão o levantamento desses pontos críticos, com 

registros fotográficos, a fim de corroborar as argumentações, além das sugestões 

que julgarem pertinentes. Esta etapa será acompanhada pelos coordenadores dos 

grupos e monitorada pelo PVT, nas reuniões programadas para esse fim. A seguir: 

- Encaminhamento do documento produzido ao Comitê do PVT, para avaliação, 

estudo e elaboração das estratégias de intervenção local. 
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 - Definição da participação de cada Órgão, elaborando a programação das Ações. 

 - Planejamento e Execução das obras necessárias. 

 - Inauguração da Ação: 

 1) Plantio das mudas na área escolhida pelos idosos para ser revitalizada. 

Esta área deverá ser preparada previamente pelo Órgão parceiro (EMSURB), 

deixando-a pronta para o plantio. 

  2) Fixação de placas educativas, como Marco do PVT. 

  3) Realização de Atividades de Intervenção Individual: Blitz Educativa 

Integrada e Oferta de Ações e Serviços para a população, na data agendada. 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

MÊS/ANO 2018 2019  

ETAPAS NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Escolha do 
Tema 

X         
    

Levantamento 
Bibliográfico 

X X        
    

Coleta de 
Dados 

X         
    

Análise dos 
Dados 

 X        
    

Elaboração do 
Projeto 

 X X       
    

Apresentação 
do projeto 

    X     
    

Pesquisa e 
Confirmação de 

Parcerias 
 X X X X X    

    

Planejamento e 
Organização da 
Ação (Projeto-

piloto) 

   X X X    

    

Execução do 
Projeto-Piloto – 
B. Porto D'antas 

      X   

    

Planejamento e 
Organização da 
Ação II - Bairro 

Capucho 

       
 

X 

 

X 

 

X 
  

 

Planejamento e 
Organização da 
Ação III – Bairro 

Atalaia 

         

  

X 

 

X 

 

X 
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AÇÕES DO DIA 22/05/2019: 

 

 Abertura com a Banda da Polícia Militar:  

 

 Plantio das mudas de Árvores floríferas:  

GRUPO DE CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA MÃE DOS POBRES (Bairro 

Porto D’antas) e GRUPO INTERGERACIONAL ALEGRIA DE VIVER 

(Loteamento Coqueiral) 

 

 Fixação das Placas Educativas: 

 

 

 Blitz Educativa Integrada: 

BPRV – CPTRAN – PRF – SAMU - SMTT – SES - SEST/SENAT  - SMS – 

UFS  

 

 Atividades Físicas / Lúdicas: 

Federação Wushu Kuoshu (Kung fu) – Programa Academia da Cidade 

(PAC/SMS) –– SEST/SENAT -  

 

 Atividades Educativas: 

– Academia Sergipana de Contadores de História – Detran – GMA (Anjos 

Azuis)Grupo PROSARTE de contadores de História – SAMU– SEMA – 

SEST/SENAT – SMS (Cerest, IST, PAC, Saúde do Adulto) – SMTT (CET e 

Teatro CONES) – UFS (Alunos de Educação física, Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional). 

 

 Oferta de Exames: 

SMS (IST/ Saúde do Adulto) – UFS (Audiometria)  
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PARCEIROS DAS AÇÕES DO DIA 22/05/2019 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

SMS Toldos, mesas, cadeiras, água e lanches. 

DESO Disponibilização de copos de água. 

DETRAN 
Blitz integrada, disponibilização do ônibus 
escolar. 

EMSURB 
Limpeza prévia da área, instalação de caçamba 
de lixo, abertura de covas para o plantio. 

GMA Segurança para o evento. 

PRF Blitz Integrada. 

SEMA 

Preparo da área a ser revitalizada, confecção 
das covas para as mudas, doação de mudas 
para plantio, doação de mudas de plantas 
aromáticas para brinde, suporte aos idosos no 
plantio. 

SEST/SENAT 
Blitz Integrada, disponibilização da Van 
Escolar. 

SMTT 

Coordenação da Blitz integrada, revitalização 
da pintura dos quebra-molas e das Faixas de 
Pedestres, organização e sinalização do 
trânsito no dia da Ação Inaugural. 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

ASCOM/SMS 

Cobertura do Evento, articulação com os 
setores de comunicação dos demais Órgãos, 
Articulação com a SECOM, Divulgação da 
Ação nas mídias: fotos, filmagem e outdoor. 

DETRAN Distribuição de folders educativos. 

SEMA Distribuição de folders educativos. 

SEST/SENAT 
Disponibilização de brindes, distribuição de 
folders educativos. 

SETRANSP 

Parceria na arte final dos folders e cartazes, 
Parceria na divulgação do evento, Criação de 
material educativo para afixar nos ônibus e 
garagens. 

SMS Distribuição de folders educativos. 

SMTT Distribuição de folders educativos. 

UFS Distribuição de folders educativos. 
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O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 T
É

C
N

IC
A

 
ACADEMIA SERGIPANA DE 

CONTADORES DE HISTÓRIAS 
Contação de histórias temáticas. 

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE 

Apoio na mobilização da comunidade local, 
Parceria nas Atividades Educativas que 
antecedem a Ação, Apoio para a realização do 
Evento. 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Apoio na Realização do Evento. 

CRAS LOCAIS 
Mobilizar os idosos, parceria nas etapas que 
antecedem a Ação Inaugural. 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE WUSHU 
KUOSHU (KUNG FU) TRADICIONAL 

Disponibilização de um Instrutor de Tai-Chi-
Chuan para Atividade Física. 

GMA Disponibilização do Teatro Anjos Azuis. 

PMSE Disponibilização da Banda da PMSE. 

SEST/SENAT 
Disponibilização de um Instrutor para Palestra 
temática, Disponibilização de um Fisioterapeuta 
para Atividade Física. 

SMS 

Coordenação da Execução do Projeto, 
Realização de Rodas de Conversas com os 
grupos protagonistas da Ação, 
Acompanhamento das etapas que antecedem a 
Ação. Na data do Evento: Oferta de exames 
(glicemia, testes rápidos), aferição de PA, 
Atividade Física pelo PAC e Atividade 
Educativa (Cerest/ IST/ S.A/ PAC) 

SMTT Atividade Educativa (CET/ Teatro Cones). 

UFS 

Departamento de Fonoaudiologia: Audiometria, 
Atividades Educativas; Departamento de 
Educação Física: Atividade Física e Dinâmica 
Sensorial; Departamento de Terapia 
Ocupacional: Atividades Educativas e Dinâmica 
Sensorial. 

 

 

 

 

 


