
Transparência 
 

Emdec divulga balanço de multas de trânsito em 
2018 
 
Em todo período foram aplicadas 503.394 penalidades; queda de 12,66% 
em relação a 2017 e 12,48% em relação a 2016. 
 
Márcio Souza 
Dentro da diretriz de transparência e publicidade nos atos da Administração 
municipal, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) 
divulga os dados sobre a fiscalização de trânsito em 2018. No ano foram 
efetivamente aplicadas 503.394 penalidades. Deste total, 375.403, 
representando 74,57%, foram oriundas de fiscalização eletrônica (radares); e 
127.991, sendo 25,43%, foram emitidas de forma manual. 
 
Em 2017 foram aplicadas 576.336 penalidades de trânsito. Comparando 2018 
com 2017, ocorreu uma queda de 12,66% no total de multas aplicadas no 
município. Já comparando 2018 com 2016, quando foram emitidas 575.207 
penalidades, a queda é de 12,48%. 
 
“Tivemos uma queda expressiva no total de multas de trânsito aplicadas, 
comparando 2018 com 2017. Foram quase 73 mil ocorrências a menos. E 
ficamos felizes com isso, porque significa que os motoristas estão respeitando 
mais as Leis de Trânsito e as campanhas educativas surtem efeito. Essa 
situação também reflete na queda dos índices de acidentalidade, no município”, 
destaca o secretário de Transportes e presidente da Emdec, Carlos José 
Barreiro. 
 
A frota de veículos licenciados no município, em 2018, foi de 934.275. Em 2017 
eram 916.682; e em 2016, 902.306 unidades. Comparando 2018 com 2017, 
houve um acréscimo de 1,92%; e 2018 com 2016, variação de 3,54%. Os 
dados de frota veicular são fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran/SP), tendo como referência o fechamento de dezembro 
de cada ano. 
 
“Nossa relação de veículo por habitante já é uma das mais altas do País. 
Considerando os veículos que circulam por Campinas, vindos de outras 
localidades, chegamos a relação de 1 por 1; ou seja, um veículo para cada 
habitante. É uma taxa de motorização extremamente alta, comparada ao 
Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, local com forte atividade industrial. E 
os problemas causados por uma alta taxa de motorização são muitos”, afirma 
Barreiro. 
 
Ranking de infrações 
Confira as cinco principais infrações de trânsito, cometidas em 2018. 
 



1º) Transitar em velocidade superior à máxima permitida (até 20%; entre 20% e 
50%; acima de 50%): 266.415 (52,92% do total; 70,97% das multas 
eletrônicas). 
2º) Avanço de sinal vermelho: 112.312 (22,31% do total). 
3º) Estacionamento irregular (todos os tipos): 50.996 (10,13% do total; 39,84% 
das multas manuais). 
4º) Transitar na faixa ou via exclusiva de ônibus: 20.967 (4,17% do total). 
5º) Dirigir com uso de telefone celular (todos os tipos): 20.060 (3,98% do total). 
 
A soma do ranking representa 93,51% do total de multas aplicadas no ano. 
Excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho são destaques, ocupando a 
primeira e a segunda posição, respectivamente. 
 
“Esses dois tipos de autuações [velocidade e avanço do sinal vermelho] 
continuam nos preocupando muito. Juntas elas representam mais de 75% do 
total das multas aplicadas. E estão intimamente ligadas aos acidentes e mortes 
no trânsito. Além da questão da alcoolemia”, diz Barreiro. 
 
Veículos autuados 
Há casos de veículos recorrentes na prática de infrações de trânsito. Em 2018, 
1.717 veículos receberam mais de dez autuações. Entre seis e dez multas 
foram 5.574 veículos. Entre duas e cinco autuações, 82.543. E 214.188 
veículos receberam apenas uma multa de trânsito. 
 
Campeões 
O balanço de multas de trânsito de Campinas apresenta os veículos campeões 
no cometimento de infrações. A Guarda Municipal (GM) apreendeu em 29 de 
abril um veículo Renault Clio 2010/2011, que acumula, desde 2012, 1.079 
multas, num total de mais de R$ 170 mil. A abordagem ocorreu por volta das 
12h, na Rua Adolfo Lutz, 100. 
 
A ação se deu a partir de uma solicitação da Secretaria de Transportes à 
Guarda Municipal, que, a partir do trabalho do Serviço de Inteligência da 
corporação, apoiado pelo sistema de Câmeras Inteligentes, conseguiu 
identificar o trajeto que o veículo fazia diariamente e realizar a apreensão. 
 
1º) Placa DVN 1XXX: 470 autuações. 
2º) Placa BEM 2XXX: 397 autuações. 
3º) Placa DXE 0XXX: 387 autuações. 
4º) Placa LWN 4XXX: 251 autuações. 
5º) Placa CJD 9XXX: 203 autuações. 
 
O número da placa de cada veículo foi informado ao sistema de monitoramento 
eletrônico do município. “Nossa parceria com a Guarda Municipal tem sido 
exitosa, retirando das ruas veículos que os motoristas são contumazes em 
cometer infrações de trânsito”, afirma o secretário de Transportes. 
 
Multa NIC 



A multa NIC (Não Identificação do Condutor) é aplicada para a pessoa jurídica 
(empresa), proprietária de veículo, que não identifica o motorista que cometeu 
uma infração de trânsito. Em 2018 foram aplicadas 69.546 multas NIC. 
 
Em 2017 foram 74.526 multas NIC; e em 2016 foram 72.131. A variação entre 
2018 e 2017 foi de 6,68% de queda; e entre 2018 e 2016, 3,58% de queda. 
 
Outros lugares 
Em 2018, do total de multas de trânsito aplicadas em Campinas, 291.855 foram 
para veículos emplacados no município. Veículos com placas de cidades que 
compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC) receberam 96.688 
autuações. 
 
Para veículos com placas de outras cidades do Estado de São Paulo foram 
80.955 multas. Por fim, veículos com placas de outros estados receberam 
33.896 autuações. 
 
Ranking de vias 
O balanço da fiscalização de trânsito de Campinas também lista as cinco 
principais vias que mais acumularam infrações, em 2018. A Avenida John Boyd 
Dunlop, mais uma vez, foi campeã, com 42.859 registros. 
 
“A Avenida John Boyd Dunlop já recebe uma grande transformação, com a 
implantação do Corredor BRT (Bus Rapid Transit, Ônibus de Trânsito Rápido) 
Campo Grande. Acreditamos que a situação de campeã em infrações de 
trânsito e, também, em casos de acidentalidade será revertida. A via terá mais 
fluidez viária, aliada à segurança para pedestres e motoristas”, pontua Barreiro. 
 
1º) Avenida John Boyd Dunlop: 42.859 autuações.  
2º) Theodureto de Almeida Camargo: 30.849 autuações. 
3º) Avenida Dr. Campos Sales: 22.603 autuações. 
4º) Túnel Joá Penteado: 21.038 autuações. 
5º) Avenida José de Souza Campos: 19.745 autuações. 
 
Arrecadação e investimentos 
O valor bruto arrecadado com as multas de trânsito, em 2018, totalizou R$ 
94.680.248,21. Dentro do que prevê o Artigo 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e em consonância com a Resolução Nº 638/2016 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), a Emdec aplicou os recursos em ações e 
projetos nas áreas de educação, fiscalização, sinalização e planejamento. 
 
Para Educação de Trânsito foram destinados R$ 1.380.374,36. Os 
investimentos em Fiscalização totalizaram R$ 41.342.824,47. Sinalização 
recebeu R$ 17.293.868,49. E Planejamento R$ 22.042.554,22. 
 
“Estamos fazendo, estritamente, o que prevê a lei. Para a redução da 
acidentalidade no município, trabalhamos fortemente na Educação, Engenharia 
de Trânsito e Fiscalização, tendo como norte a Prevenção. Nosso índice de 
mortes no trânsito por 100 mil habitantes é de 5,44. Índice muito pequeno; 
comparado ao de cidades do mesmo porte de Campinas, em países do 



primeiro mundo. Nosso objetivo principal, de preservação da vida, está sendo 
cumprido”, comemora o secretário Carlos Barreiro. 


