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Balanço da Frota X Fiscalização em Campinas, em 201 0 

Levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 
(EMDEC), referente ao ano de 2010, revela que as infrações por excesso de 
velocidade, registradas por meio de fiscalização eletrônica – radares fixos e 
radares nos semáforos - caíram em relação ao ano de 2009. O município 
registrou em 2010, 181.852 autuações pelos radares fixos; contra 190.028, no 
ano anterior. Portanto, houve redução de 4,30% neste tipo de ocorrência. 

Já em relação às infrações por excesso de velocidade nos semáforos, a 
redução foi ainda maior. Essa infração diminui 12,56% no comparativo 
2009/2010. Foram 59.701 infrações no ano passado; e 68.280 autuações em 
2009. 

Os radares estáticos (popularmente conhecidos como móveis) apresentaram 
aumento nos registros. Em 2010, esses equipamentos contabilizaram 7.975 
autuações; e no ano anterior esse registro foi de 6.750 infrações – crescimento 
de 18,15%. 

O levantamento da EMDEC apresenta, ainda, as infrações registradas pela 
fiscalização eletrônica em relação à parada sobre faixa de pedestre e avanço 
do sinal vermelho. 

O desrespeito à faixa de pedestre diminuiu. Foram registradas 2.364 autuações 
de parada sobre a faixa em 2010; contra 2.931, em 2009 – redução de 19,34% 
nos registros de multas. 

Em relação ao avanço de sinal vermelho, houve aumento de 4,03% nas 
autuações. Foram 46.349 autuações em 2009; e 48.221, no último ano. 

No total, Campinas registrou 426.937 multas em 2010, somando-se as 
eletrônicas e manuais (agentes). Esse número é 8,38% maior que o total de 
2009, quando a cidade computou 393.922 autuações. 

Vale destacar que a fiscalização eletrônica responde por 72,5% de todos os 
registros de infração na cidade; e as multas manuais somaram 27,5% de todos 
os registros. 

Campinas, ainda, implantou a fiscalização da faixa exclusiva na área central, 
com o lançamento do Corredor Central, que resultou em 2.660 infrações 
registradas; e uma lombada eletrônica em área hospitalar (próximo ao Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti), que somou 6.768 multas. Esses dois controles não 
existiam no passado. 

 



 

Fiscalização Manual 

Em 2010, os agentes da Mobilidade Urbana registraram 117.396 multas. No 
ano anterior (2009), as multas manuais foram 79.584. 

Entre os principais registros das multas manuais pode-se perceber o aumento 
das multas relacionadas a celulares e a falta de uso do cinto de segurança, por 
exemplo. 

Em 2009, as infrações motivadas pelo uso do celular somaram 14.716 
registros. Já no ano passado, subiram para 22.590 multas, um aumento de 
53,50% nesse tipo de infração. 

As infrações por falta do uso de cinto de segurança cresceram 51,55%, 
subindo de 10.181, em 2009; para 15.430, no ano de 2010. 

Vale destacar, ainda, que entre as infrações manuais (registradas pelos 
agentes de trânsito), destacam-se as infrações por estacionamento irregular.  

Dados do Disque CIMCamp, que registra as ocorrências e emergências de 
trânsito, mostram que as solicitações para que a EMDEC fiscalize o 
estacionamento em locais proibidos representam 81,04% de todas as 
chamadas emergenciais feitas pela população. 

Em 2010, 12.962 chamadas telefônicas pediam fiscalização da EMDEC para 
esse tipo de ocorrência. O total de ligações emergenciais foram 15.994. Outros 
itens, como acidentes, somaram apenas 2,1% das ligações de emergência; 
falhas semafóricas, 3,6%; falhas nas vias, 3,7%; veículos quebrados, 1,7% das 
chamadas; animais nas vias, 1,5%; e outras ocorrências, 6,1%. 

Multa X Frota  

79% dos veículos registrados na cidade não recebera m nenhuma multa 

O percentual de veículos no total da frota que é autuado continua no mesmo 
patamar dos anos anteriores. Em 2009, 78,28% da frota registrada em 
Campinas não recebeu nenhuma multa. Em 2010, 78,75% dos veículos da 
cidade também não foram autuados. Isso representa que dos 733.075, 577.296 
não receberam nenhuma multa.  

Vale ressaltar que a frota de veículos automotores cresceu 7% no último ano. 
Em 2009, eram 684.530 veículos registrados na cidade; e em 2010, a cidade 
contabilizou 733.075 veículos. 

A partir desses dados é possível aferir que a grande maioria dos motoristas de 
Campinas (ou seja 79%) respeita as regras e legislação do trânsito. Apenas 



uma minoria insiste em dirigir fora da Lei e das regras, ampliando as chances 
de acidentes, mortes e violência no trânsito. 

12,77% da frota recebeu uma autuação no ano – isso representa 93.618 
veículos. Entre 2 e 5 multas, foram 55.723 veículos (7,6% da frota). 0,68% da 
frota recebeu entre 6 e 10 autuações – totalizando 4.982 veículos; e uma 
parcela muito pequena de 1517 veículos foi a que registrou o maior número de 
infrações, mais que 10 registros. Neste grupo estão os campeões de multas da 
cidade (veja, à frente, texto e lista com as 20 placas mais autuadas em 2010). 

FROTA x NÚMERO DE MULTAS 

                     577.235 veículos           78, 74% nenhuma autuação 

  93.618 veículos          12,77%  1 autuação/ano 

  55.723 veículos  7,6%  2 a 5 autuações/ano 

    4.982 veículos  0,68%  6 a 10 autuações/ano 

     1.517 veículos  0,21%  Mais que 10 autuações 

Frota total...733.075 veículos.............100% 

Em 2010, o primeiro colocado no ranking dos veículos com maior número de 
multas é um Chevette (Ano 1978 – Placa BNY 0792), registrado em Campinas. 
O veículo recebeu 219 multas. Apesar da marca vergonhosa, não foi pior que a 
do veículo líder desse ranking em 2009, que foi  autuado 495 vezes.  

Com 34 multas a menos, um Corsa Wind (Ano 1995 – Placa KBO 6981), 
também registrado na cidade, ficou em segundo lugar no número de 
autuações. Esse veículo computou 185 multas em 2010. Já o terceiro colocado 
no ranking foi um Fiat Uno (Ano 1997 –  Placa CJD 4927), com 178 infrações. 

Neste ranking dos piores motoristas, somente os 20 primeiros lugares 
somaram 2.682 autuações, em 2010. 

Um dado que surpreende na lista entre os maiores infratores do trânsito em 
Campinas é que somente 4 placas/veículos aparecem na lista dos piores de 
2009, o que mostra que 16 dos mais autuados são novos nesta posição. 

Outro destaque é que entre os 20 maiores infratores todos acumularam mais 
de 100 multas no último ano. 

Como de praxe, a EMDEC encaminhará essa lista de infratores aos órgãos 
policias para a tomada de providências. O levantamento da EMDEC mostra, 
ainda, os três principais locais, onde cada infrator mais acumulou multas. 
(relatório em anexo). 



 

Multas de outros estados 

As autuações de veículos de outras praças (cidades/estados) tiveram aumento 
de 1,2% em 2010. De acordo com o Registro Nacional de Infrações de Trânsito 
(Renainf), os números apontam que foram 28.859 infrações de veículos de 
outros estados no ano de 2010. Em 2009, foram 28.515 multas de veículos de 
outros estados. 

Multas NIC 

As multas relacionadas aos veículos de propriedade de pessoa jurídica, que 
não tiveram indicação dos motoristas (conhecidas como multas NIC - Não 
Identificação do Condutor) cresceram 8% no último ano. Em 2009, a EMDEC 
fez 50.675 registros desse tipo. E no último ano, foram 54.746 autuações NIC. 

Imagens invalidadas 

Se o número de multas parece alto na cidade, vale lembrar que ele poderia ser 
ainda maior – em razão do desrespeito e imprudência dos motoristas.  

Segundo levantamento da EMDEC, se todas as infrações captadas pelos 
equipamentos eletrônicos fossem computadas, elas chegariam a quase 680 mil 
autuações. 

Entretanto, um rígido controle e análise das fotos garantem que aquelas que 
apresentam quaisquer dúvidas ou problemas sejam descartadas. Com esse 
processo, só no ano passado, 252.601 infrações foram invalidadas e não se 
transformaram em notificações. 

Nesta lista de imagens invalidadas, os principais problemas que levam ao 
descarte seguem abaixo: 

Placas sujas ou encobertas    85.729  33,9% 

Imagens distorcidas (não identificação do veículo) 31.714  12,6% 

Veículos sem placas     26.603  10,5% 

Imagem questionável       5.946    2,4% 

Veículos oficiais (Viaturas e ambulâncias)    2.839    1,1% 

Dados incompatíveis com a imagem        224    0,1% 

Total Parcial                    153.055             60.6% 

Outras       99.546                     39,4% 



Total        252.601  100% 

 

Em 2009, as imagens descartadas somaram 323.953. Portanto, o descarte em 
2010 foi bem menor. 

Tipificação das infrações – Principais 

O excesso de velocidade é a principal infração registrada em Campinas. Só 
esse tipo de infração responde por 60% de todas as multas aplicadas em 2010. 

O avanço de sinal vermelho continua sendo também bastante recorrente e fica 
em segunda posição, com 48.221 autuações (11.29% das autuações). 

Vale destacar que no ranking das mais repetidas infrações, a prática de 
estacionar de forma irregular (em passeios, locais ou horários proibidos), 
acumularam 37.882 registros (cerca de 8,87%). 

 Infração       Total  (%)  

1- Transitar em velocidade superior ao permitido no local 256.296 60,03 
2- Avançar o sinal vermelho do semáforo (eletrônico)   48.221 11,29 
3- Estacionar em local/horário proibidos/passeio/calçada   37.882   8,87 
4- Dirigir utilizando aparelho celular      22.590   5,29 
5- Estacionar em desacordo com a regulamentação  

(estacionamento rotativo – Zona Azul)     21.801   5,11 
6- Deixar de usar o cinto de segurança 

(condutor/passageiro)       15.430   3,61 
7- Estacionar em desacordo – Carga/Descarga     6.044  1,42 
8- Transitar em faixa exclusiva        2.660   0,62 
9- Conversão proibida         2.527   0,60 
10- Parar sobre faixa de pedestre (eletrônica)                2.364   0,55 
 
Parcial.....................................................................................415.815 
Outros....................................................................................  11.122   2,61 
Total.............................................. .........................................426.937 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vias críticas  
 
A Avenida Lix da Cunha registrou maior número de oc orrências 
 
O Balanço da Fiscalização traz, ainda, a lista de vias que mais 
acumularam infrações em 2010. 
 
A Lix da Cunha, como no ano anterior, é a líder do ranking. Em ambos 
os sentidos, essa via registrou 42.096 ocorrências/autuações. Em 2009, 
esse número chegou a 54.544 infrações. 
 
O Túnel Joá Penteado fica na segunda posição e registrou 35.464. E a 
terceira colocada no ranking é a Avenida Dr. Moraes Salles, com 27.498 
infrações registradas. 
 
Confira as 15 vias com maior número de ocorrências:  
Avenida Lix da Cunha  42.096 
Túnel Joá Penteado  35.464 
Avenida Dr. Moraes Salles 27.498 
Avenida John Boyd Dunlop 15.431 
Rodovia Miguel N. N Burnier 12.970 
Rodovia Heitor Penteado  10.325 
Avenida Prestes Maia    9.972 
Avenida Dr. Carlos Grimaldi   7.411 
Av. Prefeito Faria Lima    7.115 
Av. José de Souza Campos   5.838 
Rua Carolina Florence    5.789 
Avenida Ruy Rodrigues    5.615 
Avenida Anchieta     5.456 
Estrada da Rhodia     4.688 
Avenida Senador Saraiva    4.121 
 
Arrecadação X Investimentos com multas de trânsito 
 
A arrecadação total com as multas de trânsito em Campinas, no ano de 
2010, somou R$ 43.571.222,51, valor apurado pela Contabilidade. 
Desse montante, as multas por não-identificação (NIC) representaram 
R$ 2,2 milhões. 
 
Cumprindo as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, que 
estabelece que os recursos/receitas com o pagamento das multas de 
trânsito sejam revertidos em ações e projetos nas áreas de educação, 
engenharia, fiscalização, sinalização, planejamento e controle do 
trânsito, a EMDEC investiu R$ 43.554.844,95 do total arrecadado. 



 
Foram investidos R$ 29.468.704,22 em fiscalização; R$ 7.036.407,70 
em sinalização em toda a cidade; R$ 5.576.943,69 no planejamento do 
trânsito e os trabalhos e ações de comunicação receberam R$ 
1.472.789,33. Confira no quadro. 

RUBRICA VALOR EM R$ (*) 

Educação de Trânsito 1.472.789,33 

Fiscalização 29.468.704,22 

Sinalização 7.036.407,70 

Planejamento e Controle 5.576.943,69 

Total  43.554.844,95 

(*) Dados contábeis 

 
 
Reembolsos e Recursos deferidos 
 
As devoluções/reembolsos de multas de trânsito somaram R$ 65.012,84 
no ano de 2010. Na maioria dos casos, os reembolsos são originados de 
recursos de multas deferidos pela Juntas Administrativas de Recursos 
de Infração (JARI). 
 
Em 2010, as JARIs julgaram 6.543 recursos. Deste total, 45% foram 
deferidos a favor dos motoristas, o correspondente a 2.933 recursos. O 
total de indeferidos foi 3.610, representando 55% de todos os recursos 
julgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de Campeões 
 

Campeões de multas – 2010 
 
CHEVROLET/ CHEVETTE  BNY 0792  219 
 
            • Av. John Boyd Dunlop     108 multas 

• Av. Luis Smânio     26 multas 
• Av. Lix da Cunha     03 multas 
 

 
CORSA WIND    KBO6981  185 

• Av. John Boyd Dunlop    139 multas 
• Av. Lix da Cunha     07 multas 
• Av. Ruy Rodriguez     07 multas 
 

FIAT/UNO MILLE SX   CJD4927  178 
• Av. Lix da Cunha     83 multas 
• Av. Moraes Sales     22 multas 
• Av. John Boyd Dunlop    20 multas 
 

M.BENZ/A 160    ERD1600  176 
•  Av.Heitor Penteado     60 multas 
• Rod.Miguel N.N.Burnier    25 multas 
• Rod.Heitor Penteado     20 multas 
 

VW/SANTANA GLS   BRB3970  172 
        • Av. John Boyd Dunlop    158 multas 

• Av. Amoreiras     10 multas 
• Av. José de Souza Campos    02 multas 
 

FIAT/PALIO WEEKEND   COZ5861  140 
• Av. Lix da Cunha     59 multas 
• Túnel Joá Penteado     54 multas 
• Av Pref Magalhães Teixeira    12 multas 
 

FIAT/UNO MILLE FIRE   KLC9493  130 
         • Av. John Boyd Dunlop    124 multas 

• Av. Marechal Rondon    03 multas 
• Av. Luiz Smanio     02 multas 
 

GM/CORSA WIND    CSD2968  127 
             • Av Albino J B Oliveira     50 multas 

 • Estrada Rhodia     43 multas 
 • Av.Mar.Rondon     08 multas 
 

FORD/ESCORT GHIA   CBZ2699  126 



• Av. Ruy Rodriguez     57 multas 
• Av. Amoreiras      16 multas 
• Túnel Joá Penteado     15 multas 
 
 

FIAT/PALIO YOUNG   DDN2097  126 
• Av. John Boyd Dunlop    59 multas 
• Av Ruy Rodrigues     43 multas 
• Túnel Joá Penteado     03 multas 

 
VW/GOL     CAQ6203  122 

• Av. John Boyd Dunlop    107 multas 

• Av. Lix da Cunha     07 multas 
• Av. Prestes Maia     04 multas 
 

GM/MONZA SL/E    CBD1044  120 
• Av Ruy Rodrigues 4    9 multas 
• Av. John Boyd Dunlop    23 multas 
• Av. Amoreiras     16 multas 
 

FORD/FIESTA    CVH4008  118 
• Av Ruy Rodrigues     59 multas 
• Av. Prestes Maia     24 multas 
• Av. Francisco de Angelis    10 multas 
 

FORD/COURIER RONTAN  DNQ3475  112 
• Av. Prestes Maia     54 multas 
• Av. Lix da Cunha     19 multas 
• Av.Guilherme Campos    12 multas 
 

FIAT/PALIO FIRE FLEX   HHB0203  112 
• Av. John B.Dunlop     22 multas 
• Av. Prestes Maia     08 multas 
• Av.Con.Antônio Roccato    06 multas 
 

FIAT/PALIO EX    DFE9549  110 
• Av. John B.Dunlop    56 multas 
• Av. Amoreiras     11 multas 
• Av. Ruy Rodrigues     09 multas 
 

FIAT/UNO MILLE FIRE   DWS8953  105 
• Av. Ruy Rodriguez     30 multas 
• Av. Amoreiras     16 multas 
• Av. John Boyd Dunlop    14 multas 
 

FORD/ECOSPORT XLT   GSP7381  102 
• Rod. Heitor Penteado    41 multas 
• Av.Antônio C.C.Barros    35 multas 
• Av.Guilherme Campos    12 multas 
 



FORD/FIESTA    CRL5795  101 
• Av. Av. John Boyd Dunlop    21 multas 
• Av. Prestes Maia     14 multas 
• Av. Lix da Cunha     12 multas 
 

I/VW SPACEFOX CONFORT  DRO 2365  101           
    • Av. Moraes Sales     31 multas 

• Av. Antonio Carlos Sales Junior   29 multas 
 


